
PrecyzjA zAdBA O rentOwnOść

SYSTEM NIWELACJI GS-506



KONTROLA POChYLENIA I  WYSOKOŚCI 
PUNKT PO PUNKCIE

Inwestycja w większą rentowność

Niemal w żadnej innej branży presja konkurencji nie jest tak duża, jak  
w sektorze budowlanym. Kto chce utrzymać i umocnić 
swoją pozycję na rynku, musi podejmować działania ma-
jące na celu poprawę rentowności. Innymi słowy: efek-
tywniej realizować projekty dzięki większej prędkości ro-
boczej przy jednoczesnej poprawie jakości. Nie jest to nic  
nadzwyczajnego w przypadku systemu niwelacji  
MOBA GS-506. 

Zarówno równiarka, jak i spychacze mogą zostać  
wyposażone ten system regulacji wysokości i pochy-
lenia. Wyższa wydajność podczas eksploatacji ma-
szyny zapewnia, że wszystkie zadania są wykonane  
nie tylko szybciej, ale i precyzyjniej. W ten sposób tworzone są 
korzystne warunki umożliwiające sprostanie wysokim wymaga-
niom jakościowym – również przy krótkich terminach realizacji.

Konstrukcja modułowa umożliwia tworzenie rozwiązań  
dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

MOBA GS-506 to elastyczny system, który oferu-
je rozwiązanie techniczne pasujące do każdego ro-
dzaju zastosowania. Niezależnie od stopnia zróżnico-
wania poszczególnych maszyn budowlanych, zadań i 
technik wykonywania pracy jego modułowa konstrukcja stano-
wi podstawę dla rozwiązań dostosowanych do indywidualnych  
potrzeb. Duży stopień kompatybilności z innymi systemami  
MOBA to kolejny atut tego produktu. System GS-506 to nie tylko 
atrakcyjny wstęp do automatyzacji pracy, lecz także zorientowa-
na na przyszłość inwestycja, która może zostać rozszerzona do 
aplikacji 3D.

Jednostka obsługowa Sterownik

Multi Switch Rozdzielacz/czujnik 
pochylenia wzdłużnego

Kompensator obrotu

Proporcjonalna jednostka 
hydrauliczna

Czujnik pochylenia  
poprzecznego
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Uniwersalny, wielostronny,  
o długim okresie użytkowania

System MOBA GS-506 można stosować prak-
tycznie na wszystkich maszynach budowlanych  
wyposażonych w układ regulacji wyso-
kości i pochylenia. Ten wydajny system  
niwelacji przekonuje swoją elastycznością za-
stosowania oraz dużym wyborem czujników.  
Każdy komponent układu został przysto-
sowany do użytkowania w trudnych wa-
runkach, jakie panują na placu budowy.  
Solidność i niezawodność gwarantują precyzyjne 
działanie całego systemu. 
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PRECYZJA TO PODSTAWA
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efektywne współdziałanie precyzji i prędkości

System niwelacji MOBA GS-506 to konfiguracja idealnie  
dopasowanych do siebie elementów. Poszczególne komponenty są opty-
malnie dobrane do danego typu maszyny budowlanej i rodzaju wyko-
nywanych przez nią zadań. Wynikiem tego jest połączenie precyzji i 
prędkości – czyli efektywne wykorzystanie maszyny. Inteligentne oprogramo-
wanie w intuicyjny sposób szybko prowadzi użytkownika przez wszystkie eta-
py pracy. Daje to poczucie bezpieczeństwa, zapobiega błędom w obsłudze i  
odciąża operatora. 
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jednostka obsługowa
Wszystko, co najważniejsze w zasięgu wzroku Dzięki przejrzystej struk-
turze ekranu aktualny stan pracy jest natychmiast widoczny dla per-
sonelu obsługowego. Wprowadzanie korekt jest tak samo proste, jak 
wywoływanie informacji systemowych lub zmienianie ustawień. Dostęp-
ne są różne wersje językowe; ustawienie standardowe obejmuje język 
niemiecki i angielski. 
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Sterownik
Precyzyjne porównywanie wartości zadanych i rzeczywistych Wy-
posażony w najnowocześniejsze mikroprocesory regulator odbie-
ra i porównuje ustawione wartości zadane ze stale dostarczany-
mi danymi z czujników. W ułamku sekundy steruje onzaworami  
odpowiednich jednostek hydraulicznych. 

rozdzielacz/czujnik pochylenia wzdłużnego
Wykonywanie prawidłowych połączeń Skrzynka roz-
dzielacza stanowi punkt węzłowy dla wszystkich aktyw-
nych w systemie czujników. Dzięki temu skracają się  
drogi kablowe i zmniejsza liczba możliwych źródeł zakłóceń.  
W skrzynce zintegrowany jest czujnik pochylenia wzdłużnego: mierzy on  
pochylenie równiarki na osi wzdłużnej. 

Kompensator obrotu
Zespół roboczy z nadajnikiem pochylenia wzdłużnego.  
Kompensator obrotu mierzy wartość obrotu lemiesza. Wraz z nadajni-
kiem pochylenia wzdłużnego dba on o optymalną kompensację pochy-
lenia poprzecznego. 

czujnik pochylenia poprzecznego
Zachowanie zadanych wartości pochylenia. Czujnik pochylenia po-
przecznego współpracuje z dynamicznym czujnikiem cieczy. Gromadzi 
on aktualne wartości pomiarowe określające pochylenie lemiesza, po-
chylenie wzdłużne pojazdu oraz obrót lemiesza, uwzględniając przy tym 
zakłócenia takie, jak przyspieszenie lub uderzenia. Zapewnia to utrzy-
manie oczekiwanego pochylenia poprzecznego. 

Proporcjonalna jednostka hydrauliczna
Przełożenie sygnałów na ruch. Jednostka hydrauliczna steruje ruchami  
siłowników w oparciu o sygnały wysyłane przez regulator. Specjalnie  
skonstruowane zawory proporcjonalne zapewniają zgodność prędkości 
ruchów z wartością zmierzonego odchylenia. 
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SPECJALIŚCI  
DO ZADAŃ SPECJALNYCh

najwyższa elastyczność przy różnych odniesieniach

Czujnik ultradźwiękowy MOBA Sonic-Ski® osią-
ga dokładność obecnie niedstępną na rynku.  
Łącznie pięć czujników do pomiaru wyso-
kości oraz kolejny czujnik do kompensacji  
temperatury pozwalają na uzyskanie dokładności rzę-

du ± 2 mm na szerokości  
250 mm. Tak duża sze-
rokość detekcji zapewnia 
wyjątkowo łatwe prowa-
dzenie czujnika Sonic-
-Ski® nad linką. Specjalne 
oprogramowanie utrzymu-
je lemiesz automatycznie 

przy lince lub krawędzi. W celu ułatwienia pozycjonowa-
nia czujnika możliwe jest wprowadzenie zadanych warto-
ści układu regulacji bezpośrednio na czujniku. 

dowolny punkt roboczy z dokładnością co do milimetra

Odbiornik laserowy LS-3000 to wysokoprecyzyjny czujnik 
do pomiaru wysokości. Współpracuje on ze wszystkimi po-
pularnymi laserami rotacyjnymi, na przykład nadajnikami 
promieniowania czerwonego (hel, neon) lub podczerwone-
go. Odchylenia są rejestrowane w obszarze wynoszącym 

360° z dokładnością co do 
milimetra. Pozwala to na 
proporcjonalną analizę na 
całym obszarze odbioru. 
Zalety modułu LS-3000 są 
najlepiej widoczne przede 
wszystkim przy budowie 
placów i dużych powierzch-

ni. Ponieważ każda komórka odbiornika jest analizowana 
oddzielnie, punkt roboczy w obrębie obszaru zasięgu może 
być dowolnie wybierany i przesuwany. Większe różnice wy-
sokości pokonuje maszt elektroniczny MOBA. Z poziomu 
jednostki obsługowej niezawodnie reguluje on różnice do 
900 mm. 

deteKcjA UltrAdźwIęKOwA Detekcja laserowa
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Detekcja laserowa sterowanie 3D

Bezdotykowo bez sztucznych odniesień

Niwelacji terenu nie da się przeprowa-
dzić w szybszy i bardziej dokładny sposób.  
Już w trakcie pomiaru rzeźba terenu jest  
zapisywana trójwymiarowo, a uzyskane w ten sposób 
dane służą jako podstawa. Dane projektowe są prze-

syłane bezpośrednio do 
maszyny budowlanej; nie 
ma już konieczności wy-
znaczania punktów np. 
za pomocą drucianych li-
nek prowadzących. Dane 
pomiarów geodezyjnych 
przetwarzane są kompu-

terowo za pomocą specjalnego programu oraz śledzące-
go cel tachymetru bądź systemu GNSS. Nadzorują one 
stale położenie równiarki i przesyłają dane do panelu 
3-D MOBA. Tutaj odbywa się porównywanie wartości 
rzeczywistych z zadanymi wartościami projektu, oraz ich 
bezpośrednia korekta za pomocą GS-506. W ten sposób 
maszyna może się swobodnie przemieszczać po całym 
terenie. 
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Multi Switch

Sterownik

Rozdzielacz/czujnik po-
chylenia wzdłużnego

Kompensator obrotu

Czujnik pochylenia  
poprzecznego

Proporcjonalna jed-
nostka hydrauliczna

czujnik ultradźwiękowy

• Sonic-Ski®
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Odbiornik laserowy

• LS-3000

Sterowanie 3d

• MOBA 3D-TS

• MOBA 3D-GS

Mobilna konstrukcja, nieograniczone możliwości

Zależnie od obszaru zastosowania i konstrukcji maszyny 
system modułowy MOBA GS-506 pozwala na optymal-
ne zestawienie poszczególnych komponentów systemu. 
Poniższa tabela prezentuje możliwe funkcje, kombinacje 
oraz obszary zastosowania. 

PRZEGLĄD MODUŁU 

MOBA GS -506  

I  JEGO fUNKCJI

często stosowane możliwe przystosowane
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WSZĘDZIE TAM, GDZIE PRACUJĄ PAŃSTWA MASZYNY,

JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI.

MOBA na świecie 

Nie zostawimy Państwa samych z naszymi produktami. Obok głównej siedziby w  

Limburgu/Lahn oraz oddziałów w Dreźnie i Langenlonsheim firma MOBA reprezentowana  

jest także przez spółki-córki w Europie, USA, Indiach i Azji, jak również przez międzynarodową sieć 

przedstawicielstw handlowych na wszystkich ważnych rynkach obsługiwanych przez nas branż  

przemysłowych.

MOBA (Dalian)  
Mobile Automation Co., Ltd.
No. 10 Fuquan North Road
Central Industrial Park, ETDZ
116600 Dalian / China
Tel.: +86 411 39269311
Fax: +86 411 39269377
E-mail: YSun@moba.de

MOBA Mobile Automation AG
Kapellenstraße 15
65555 Limburg / Duitsland
Tel.: +49 6431 9577-0
Fax:   +49 6431 9577-179
E-mail: sales@moba.de
www.moba.de
www.mobacommunity.com

MOBA France
Parc des Tuileries
10, Rue de Derrière la Montagne
77500 Chelles / Frankrijk
Tel.: +33 (0)1 64 26 61 90
Fax:   +33 (0) 1 64 26 19 46
E-mail: infos@mobafrance.com

MOBA Corporation
Kenwood Business Park
180 Walter Way, Suite 102
Fayetteville, GA 30214 / USA
Tel.: +1 678 8179646
Fax:   +1 678 8170996
E-mail: mobacorp@moba.de

MOBA India PVT. LTD
B 210-211 
GIDC Electronics Estate
Sector 25, Gandhinagar
Gujarat - 382044 / Indië
Tel.: +91 989 855 6608
E-mail: sdesai@moba.de

MOBA Mobile Automation Ltd.
10a-10b Pegasus Way
Haddenham Business Park
Haddenham, Buckinghamshire
HP17 8LJ, Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 184 429 3220
E-mail: ilewis@moba.de

MOBA-ISE 
Mobile Automation SL
Polígono Industrial Plà de la 
Bruguera C/ Berguedà, 6. 08211 
Castellar del Vallés (Barcelona)
Tel.: +34 93 715 87 93
Fax: +34 93 747 11 03
E-mail: moba-ise@moba-ise.com

MOBA ELECTRONIC S.r.l.
Sede Operativa Italia
Via Orientale 6
37069 Villafranca di Verona / Italië
Tel.: +39 045 630-0761
Fax:  +39 045 630-1342
E-mail: mobaitalia@moba.it

Novatron Oy
Myllyhaantie 6 E

33960 Pirkkala, Finland
Tel.: +358 (0) 3 357 26 00
Fax:    +358 (0) 3 357 26 77
E-mail: sales@novatron.fi


