EPOMASTER X1

Epoke® A/S
– en international virksomhed

X PERTS
E X PERIENCE
E X CEPTIONAL

Epoke® A/S er en professionel virksomhed i stadig udvikling med en

E

førende position inden for glatførebekæmpelse på globalt plan.
Epoke produkter anvendes af vejvæsenet i de fleste europæiske lande,
Rusland, Nordamerika samt i Asien, og et vidt forgrenet forhandlernet
sikrer, at der altid er en Epoke forhandler i nærheden, uanset hvor maskinen kører, således at service og reservedele kan leveres inden for 24 timer.
Maskinernes høje kvalitet og robuste konstruktion og en særdeles effektiv korrosionsbeskyttelse er med til at sikre en stabil drift, en lang levetid og en god
totaløkonomi.

Højteknologisk

Driftssikker

Fremtidssikret

Miljøvenlig

Let at betjene

15 års reservedelsgaranti

Epoke ® A/S

For at sikre den høje og ensartede produktstandard er

Vejenvej 50, Askov

Epoke® A/S certificeret af Lloyd’s Register efter ISO 9001:2008.

DK-6600 Vejen

TLG B-3 godkendelse

Tel. +45 76 96 22 00

GS godkendelse

Fax +45 75 36 38 67

E1 godkendelse

epoke@epoke.dk

RoHS direktiv

www.epoke.dk

WEEE direktiv

Epoke® A/S værner om miljøet og
skovenes bæredygtighed. Derfor er
denne brochure trykt på FSC papir.
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Servicevenlig

– den sikre vej!

EpoMaster X1
Udvikling af EpoMaster X1 er
sket i et tæt samarbejde med
brugere og designere for at sikre
at Epokes nye fjernbetjening lever
op til kravene om enkel og logisk
betjening. Dette har resulteret
i en meget brugervenlig grafisk
brugerflade (user interface).

EpoMaster X1 har herudover
faciliteter der understøtter sikker
indstilling af spredebredde, symmetri og mængde med tydeligt
visuelt feedback. Der er en række
hjælpefunktioner som fx
sidevindskorrigering, ”click and
save” og boost-funktion.

På baggrund af dette designoplæg har Epokes software ingeniører udviklet styringen.

Alle driftbetonede opgaver er
tilgængelige via tryk og drejeknapper.

Resultatet er en helt ny fjernbetjening baseret på nyeste teknologier med bl.a. 7” farveskærm med
touchpanel, hvor et menusystem
sikrer enkel betjening men også
mulighed for individuel opsætning iht. brugerens / chaufførens
ønsker.

Dataoverførsel er gjort nemmere,
og der er flere muligheder som
bla. omfatter hurtig overførsel via
GPRS, RS232 eller USB.

Aktiverede funktioner

Aktuelle data

Menuindstillinger

”Click and
save”

”Click
and save”

Sidevindskorrektion

• Enkel

• Modstandsdygtig

• Intuitiv

• Logisk opbygning

• Brugervenlig

• Farve touchskærm

Fjernbetjeningen har ”haptisk feedback”. Dette vil sige, at
brugeren kan mærke, når der navigeres på
fjernbetjeningen=brugeren får en ikke-visuel bekræftelse på et
valg. Fjernbetjeningen er desuden også bygget op således, at
brugeren husker, hvor de forskellige funktioner findes.
Chaufføren kan dermed fokusere på trafikken uden konstant
at have blikket rettet mod fjernbetjeningen. Således bidrages til
øget trafiksikkerhed.

Sidevindskorrektion

Trådløs
forbindelse

For at sikre optimal trafiksikkerhed er betjening baseret på
genvejstaster og let navigerbare
drejeknapper med haptisk feedback.

Gennemtænkt opsætning
og overskuelig brugerflade

Tæller statistik

Automatisk
korrektion af
lysstyrke

Fjernbetjeningen har en tæthedsgrad på IP 64
(støv og stænktæt)
Funktionsdygtig ned til -20 grader / +40 grader.

Start/stop

Nem og hurtig igangsætning af spreder

Venstre
breddeindstillinger

Særlig opbygget touchpanel. Fx kan navigering
med arbejdshandsker lade
sig gøre.

”Boost”

Mængde

Højre breddeindstillinger

Logisk opbygget overblik af
højre og venstre breddeindstillinger

Mulighed for korrigering af
sidevind

Hurtig overførsel af data via
GPRS, RS 232 eller USB”

