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QUADRIX
Controle remoto industrial robusto
com dimensões reduzidas 
e diversos recursos.

Radiomatic® Report
Radiomatic® Infrakey

Funcionalidades de Segurança HBC

iLog

Gestão de Frequência

E muito mais...
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Radiomatic AFS® (Seleção automática de frequência)
Radiomatic® Shock-Off / Roll-Detect / Zero-G / Inclinômetro  
Operação em Tandem 
Etiquetas customizadas
Feedback por LED
Pré-seleção do trolley e do gancho por botões (indicação de 
seleção do estado por LEDs)

8 botões HBC de duplo estágio / Chave de Emergência Tipo Soco
LED para indicação de operação / estado da bateria
Alimentação: 2 baterias intercambiáveis recarregáveis de NiMH, 
com tempo de operação contínua de aproximadamente 30h 
(versão padrão)
Carcaça plástica robusta com grau de proteção IP65
Peso: 360g (incluindo a bateria)
Borracha absorvedora de impactos integrada a carcaça 

TRANSPORTE

Capa
protetora
(opcional)

Clipe para
cinto

APLICAÇÕES

Versão com feedback 
por LED

Radiomatic iLog, que permite a ativação
rápida de um transmissor reserva caso 
o transmissor original esteja danificado, 
o que evita período de inatividade.

Gestão de Frequência, que permite a 
gestão automática de frequência por 
meio da tecnologia de 2,4 GHz ou DECT, 
que garante a operação do rádio sem 
interrupções e sem conflitos de fre-
quência;

Radiomatic Infrakey® (opcional), uma 
conexão infravermelha entre o transmis-
sor e o receptor é necessária para ligar
o sistema. O que protege o operador 
contra acidentes ocasionados por movi-
mentos involuntários. 

Funções de segurança HBC (opcionais), 
que em situações de emergência aciona 
o desligamento automático do controle 
através do Radiomatic® Shock-Off / 
Roll-Detect / Zero-G / Inclinômetro;

Radiomatic® Report (opcional), protege 
o controle contra uso não autorizado, 
permitindo bloqueio de funções para 
pessoas não autorizadas, e armazena-
mento de informações úteis. 

DESTAQUES APLICAÇÕES
Pontes rolantes, pórticos, talhas, equipa-
mentos de elevação e maquinários 
diversos.

Versão com pré-seleção
do carro

Informações adicionais

Opções adicionais


