
Leica PowerGrade 2D MCP1300
Gebruiksaanwijzing

Versie 2.3
Nederlands



2PowerGrade 2D MCP1300, Introductie

Introductie
Aanschaf Gefeliciteerd met uw aankoop van het PowerGrade 2D machinebesturingssysteem. Het 

PowerGrade 2D systeem is een ideaal hulpmiddel voor een verhoging van de productiviteit 
in alle aspecten van de bouw- en grondverzetbranche.

Deze handleiding omvat belangrijke veiligheidsaanwijzingen en instructies voor de installatie 
en voorbereiding van het systeem en voor het gebruik ervan. Raadpleeg het hoofdstuk 
"4 Veiligheidsvoorschriften" voor verdere informatie.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u het instrument in gebruik neemt.

Om de veiligheid tijdens het gebruik van het systeem te garanderen, dienen de aanwijzingen 
en instructies in deze gebruikershandleiding en het veiligheidshandboek opgevolgd te 
worden. Deze worden beschikbaar gesteld door de:
• Machineproducent

Productidentificatie Het type en het serienummer van uw producten worden aangegeven op het label aan de 
onderzijde van de unit.
Vul het model- en serienummer in uw handleiding in en raadpleeg altijd deze informatie 
wanneer u contact moet opnemen met uw dealer of uw officiële Leica Geosystems service-
werkplaats.

Type: MCP1300 Control Box Serienr.: _________________________
Type: MMB1300 Houder Serienr.: _________________________
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Symbolen De symbolen, die in dit handboek worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

Toepassingsbereik van 
deze handleiding

Deze handleiding geldt voor de Control Box MCP1300 en het 2D-gedeelte van de Control Box 
MPC1350.

Type Beschrijving

� Gevaar Direct gevaar bij gebruik, dat beslist leidt tot ernstig lichamelijk letsel 
of de dood.

� Waarschu-
wing

Geeft een potentieel gevaar bij gebruik of onjuist gebruik aan, dat kan 
leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.

� Voorzichtig Gevaar bij gebruik of onjuist gebruik, dat kan leiden tot licht of matig 
lichamelijk letsel en/of aanzienlijke materiële, financiële of milieus-
chade.
Belangrijke informatie, die de gebruiker helpt om het instrument tech-
nisch juist en efficiënt te gebruiken.
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1 Productoverzicht
1.1 Productbeschrijving en -eigenschappen

Algemeen Het bedieningspaneel heeft toetsen rond het scherm voor invoerhandelingen door de 
gebruiker. Het 3.5" kleurenscherm omvat een LCD-kleurenscherm van het nieuwste type dat 
zelfs onder heldere, zonnige omstandigheden gebruiksvriendelijk is.

De robuuste IP56-behuizing is ontworpen voor zware omstandigheden.

Stroomvoorziening, 
communicatie

Het bedieningspaneel wordt gevoed vanaf een houder die gebaseerd is op een geavan-
ceerde inductieoplossing, terwijl de gegevens draadloos overgebracht worden tussen de 
MMB1300-houder en het MCP1300-bedieningspaneel. De MMB1300 zal overal in deze hand-
leiding "houder" genoemd worden.
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MCP1300 bedienings-
paneel

�Waarschuwing Dit product mag alleen op bouwmachines geìnstalleerd worden door adequaat opgeleid en 
gekwalificeerd gespecialiseerd personeel.

a) Grafisch display
b) LED's hellingindicatie
c) Sensor-setup linkerzijde
d) Sensor-setup rechterzijde

e) Menutoets
f) Functietoetsen
g) Enter-toets
h) Luidspreker

c

h

b

e f g

a
b

d

PowerGrade
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�Waarschuwing Een niet-geautoriseerde modificatie van de machines door montage van het product kan 
veranderingen in de werking en veiligheid van de machine veroorzaken.
Voorzorgsmaatregel:
Volg de instructies van de machineproducent op. Indien er geen adequate instructies 
beschikbaar zijn, dient u de machineproducent om instructies te vragen, voordat u het 
product monteert.

Toetsen Omhoog-toets

Omlaag-toets

Enter-toets

Auto/Hand-toets

Menutoets

Keuzetoets sensor

Functietoetsen
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Display

a) Linker indicatie 'op hoogte'
b) Rechter indicatie 'op hoogte'
c) Uitlijningsindicatie sideshift

d) Te hoog
e) Te laag

e

a

d

e

b

d

c
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MMB1300 Houder

a) LED-indicaties voeding en datatransfer
b) Houdermagneten
c) Aan/Uit schakelaar
d) Vrijgavetoets voor bedieningspaneel 

a b c

d
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1.2 Aan de slag

Systeemstart Verricht de volgende stappen om het systeem te starten:

1. Klik het bedieningspaneel op de houder
Om het bedieningspaneel op de houder aan 
te sluiten
1. Plaats het bedieningspaneel op de beves-

tigingshaken op de bodem van de 
houder. 

2. Klik vervolgens het bedieningspaneel vast 
op de houder door dit naar de houder toe 
te drukken.

1
1

2

PowerGrade
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2. Schakel het bedieningspaneel in
Om het systeem in en uit te schakelen, 
gebruikt u de schakelaar aan de rechterzijde 
van de houder. Dit is de hoofdschakelaar 
voor het hele systeem.

Verwijdering van het paneel schakelt 
ook de voeding uit

Om het bedieningspaneel vrij te geven 
drukt u op de releaseknop aan de 
onderzijde van de houder, trekt u het 
bedieningspaneel naar u toe en tilt u 
het uit de houder.

2

1

PowerGrade
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1.3 Sensorinsteltoetsen

Sensorinsteltoetsen De insteltoetsen voor de sensor worden gebruikt om het type sensor te kiezen waarmee het 
systeem moet werken en om het referentiepunt voor die sensor te vinden en in te stellen

Het linker en rechter hydraulische kanaal hebben beide vier sensorinsteltoetsen:

•  Auto/Hand-toets

•  omhoog-toets

•  omlaag-toets

•  sensorkeuzetoets

Externe multi-schake-
laar voor grader (egali-
seermachine)

Het systeem kan eveneens worden voorzien van een externe multi-scha-
kelaar. Deze schakelinrichting is voorzien van drie toetsen. Een Auto/Hand-
toets (rood) en een set omhoog-/omlaag-toetsen (groen). Deze toetsen 
hebben dezelfde functie als de corresponderende toetsen op het bedie-
ningspaneel.
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Externe schakelaar 
voor dozer

Schakel met de masterschakelaar naar AUTO om de automatische bestu-
ring voor alle op het bedieningspaneel geselecteerde kanalen te activeren. 
Wanneer de masterschakelaar op MAN wordt gezet, worden alle kanalen 
op handbediening gezet, ongeacht te selectie op het bedieningspaneel.
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2 Bediening
2.1 Selecteer de invoerbron

Sensorselectie 1. Druk op de linker of rechter  toets om het sensorkeuzemenu te openen. Het 
volgende scherm verschijnt:
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2. Gebruik de  /  toetsen om door de beschikbare sensors te scrollen.

3. Markeer de te gebruiken sensor en sluit het sensorkeuzemenu af door te drukken op  

of . 
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4. De gekozen sensor wordt aangegeven door een klein pictogram in de bovenste hoek van 
het display en door een pictogram dat op het blad weergegeven wordt in relatie tot de 
daadwerkelijk plaatsing van de sensor.
Voorbeeld:

a) Laserindicatie
b) Dwarshelling

Een dwarshelling is aan de rechterzijde geselecteerd en aan de linkerzijde is een lasersensor 
geselecteerd.

a b 
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2.2 Instelling van een referentiehoogte

Inspectie Waneer een sensor geselecteerd wordt, maakt het bedieningspaneel automatisch gebruik 
van de als laatste ingestelde referentiehoogte voor die sensor.

Er zijn twee manieren om de referentie te wijzigen:
• Handmatig
• Zoekmodus

Handmatig Gebruik de  /  toetsen om de referentiehoogte hoger of lager te zetten.

Zoekmodus
Druk tegelijkertijd op de  en  om de zoekmodus te openen. In de zoekmodus toont 
het schermt de actuele sensorwaarde van de geselecteerde sensor.
Door opnieuw tegelijkertijd op beide toetsen te drukken, wordt de zoekmodus afgesloten.
Of druk op  of  voor de zoekmodus.

In de zoekmodus zijn de hoogtewaarden boven in het 
scherm groen. 

Wanneer beide toetsen ingedrukt worden en 
meer dan 3 seconden vastgehouden worden, zal het 
bedieningspaneel de actuele sensorwaarde over-
nemen en opslaan als nieuwe referentiehoogte. 
Terwijl deze toetsen vastgehouden worden, zal de  
toets veranderen van Zoeken naar 0.0. Zodra de 
nieuwe referentiehoogte ingesteld is, worden de 
hoogtewaarden boven in het scherm weer zwart.
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Automatische detectie 
van de laserstraal

Bij systemen met een elektrische EM4-mast zal door het openen van de zoekmodus een 
automatische zoekslag naar de lasterstraal gestart worden.
Wanneer de lasersensor buiten bereik van de straal is, kan de operator selecteren in welke 
richting de mast moet gaan bewegen om de laserstraal te zoeken door gebruik te maken 

van de  en  toetsen. De mast zal dan in die richting beginnen te bewegen tot de laser-
sensor gecentreerd is ten opzichte van de laserstraal.
Wanneer de mast tijdens een zoekslag de bovenste op onderste limiet bereikt, keert deze 
de bewegingsrichting automatisch om en gaat hij verder met zoeken tot de laserstraal 
gevonden is of het volgende eindpunt bereikt wordt.
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2.3 Gebruik van de MUS1300 Tri-Sonic sensor

Gebruik van de 
Tri-Sonic

De Tri-Sonic kan ook de horizontale afstand tot een stringlijn meten en kan daarom worden 
gebruikt om de sideshift van een grader aan te sturen. 
Om dat te doen, moet u de volgende stappen verrichten:
1. Plaats de machine zodanig dat de Tri-Sonic zich boven de grond, de rand of de stringlijn 

bevindt. De sensor vereist een rand of lijn die gevolgd kan worden, voordat hij de side-
shift kan aansturen.

2. Zet het blad in de werkpositie.
3. Zet de Tri-Sonic op een goede werkhoogte. Dit is 40 tot 70 cm boven de referentie-

hoogte.
4. Selecteer de Tri-Sonic aan dezelfde zijde als waar hij op de machine geplaatst is.

5. Open het Tri-Sonic-menu. Druk eerst op de  toets en vervolgens op de Adjust func-
tietoets.
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Selecteer de verschillende bedrijfsmodi:
• Grondmodus
• Randmodus
• Stringlijn

Druk op de  of  toets om te wisselen tussen de bedrijfsmodi. Druk na selectie van 
de gewenste modus op de  toets.

De volgende schermen worden geopend door te drukken op omhoog ( ) of omlaag 
( ) toets om tussen de schermen te wisselen.
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Koord beschrijft het venster waar de Tri-Sonic binnen een bepaald bereik zal werken. Alle 
meetwaarden buiten dit bereik zullen genegeerd worden.

De sideshift werkt alleen bij de Rand- en Stringlijnmodi.

6. Ga naar de Sideshift menu-optie en zet deze op Ja.

7. Druk tegelijkertijd de beide  en  toetsen in om het bedieningspaneel in de zoek-
modus te zetten.

8. Controleer of de hoogte circa 40-70 cm bedraagt.

9. Druk tegelijkertijd de beide  en  toetsen in en houd deze drie seconden ingedrukt 
om de referentiehoogte in te stellen.
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10. Druk op de rechter  toets om de machine in de Auto-modus te zetten.
11. Druk op de functietoets Zijde A/M om de automatische sideshift-besturing te activeren.



26PowerGrade 2D MCP1300, Bediening

2.3.1 Installatie en setup van de Tri-Sonic sensor

Montage van de 
Tri-Sonic sensor

De Tri-Sonic kan snel en eenvoudig geïnstalleerd worden met eenvoudige gereedschappen. 
Monteer op een geschikte locatie een draagsteun met de mogelijkheid om de sensor in 
hoogte- en breedterichting te verstellen. Dit maakt het mogelijk om de Tri-Sonic in te stellen 
voor elke referentie. De draagsteun kan verschillend uitgevoerd zijn, afhankelijk van de 
machine en referentie.

Wanneer er grote temperatuurverschillen zijn tussen de opslag- en werkomstandigheden 
moet u de sensor 30 minuten geven om zich aan te passen aan de werkomgeving, voordat 
u ermee aan het werk gaat.

De bewegingsrichting 
van de Tri-Sonic sensor

Bij het scannen van de grond of stoepranden moet de Tri-Sonic in lengterichting verplaatst 
worden om het gemiddelde van de gescande waarden te kunnen bepalen.

In geval van stringlijnen en randen moet de Tri-Sonic in een hoek van 90° ten opzichte van 
de referentie geplaatst worden met de frontplaat naar de achterzijde van de machine.

a) Werkrichting
b) Stringlijn

a

b
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Stringlijn- en randde-
tectie

Bij stringlijndetectie moet de Tri-Sonic dwars op de referentiedraad gepositioneerd worden. 
De automatische sideshift-besturing van de Tri-Sonic zal de sensor altijd boven de referentie 
houden met behulp van de hydraulica van de derde klepsectie om Blad in en Blad uit te 
regelen.

Montage van de Tri-
Sonic op de draagsteun

Normaal bedrijf

Randmodus

1. Maak de klemschroef op de steun los.
2. Steek de ronde centreerkop boven op de sensor-

behuizing verticaal in de steun.
3. Draai de sensor in een positie voor de gewenste 

scanmodus (zie de vorige pagina).
4. Zet de centreerkop van de sensor vast met de 

klemschroef.

Om randen te scannen is het noodzakelijk om de 
sensor in de richting van de rand te kantelen zoals te 
zien is in de afbeelding. Draai de knop op de draag-
steun los, verander de scheefstand van de steun en 
draai de knop weer aan.



28PowerGrade 2D MCP1300, Bediening

�Voorzichtig Systeemcomponenten kunnen uit de machine uitsteken, hetgeen tot lichamelijk letsel en/of 
productschade zou kunnen leiden.
Voorzorgsmaatregel:
Wees voorzichtig tijdens de werkzaamheden om te vermijden dat er objecten of personen 
in de directe omgeving van de werkplek geraakt worden.

2.3.2 Werkzaamheden met de Tri-Sonic sensor

MCP1300 systeemflexi-
biliteit

Het multifunctionele en voor meerdere taken inzetbare MCP1300 systeem kan in diverse 
combinaties ingezet worden voor de meest veeleisende taken.

Montage van de 
Tri-Sonic

Monteer de Tri-Sonic op de juiste hoogte voor maximale prestaties in relatie tot de gebruikte 
referentie. Het detectiebereik toont de minimaal en maximaal mogelijke waarden die moge-
lijk zijn als bereik waarbinnen optimale prestaties worden bereikt.

Detectiebereik Referentie Detectiebereik Beste performance
Stringlijn 15-36 inch (38-91 cm) 24 inch (60 cm)
Rand 15-36 inch (38-91 cm) 24 inch (60 cm)
Vlakke grond 15-99 inch (38-250 cm) 24 inch (60 cm)
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Referentie grond

Referentie stringlijn

a) Zijaanzicht
b) Grond

a

90°

b

a) Zijaanzicht
b) Stringlijn

a

b

90°
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Referentie rand

Voorbereiding van de 
Tri-Sonic

Bij het instellen van de Tri-Sonic sensor boven een referentie (stringlijn, stoeprand of vorige 
passage) wordt de beste performance bereikt, wanneer de sensor in een rechte hoek ten 
opzichte van de referentie gezet worden (niet gedraaid of gekanteld).
Instelling boven een stoeprand
Wanneer de Tri-Sonic boven een stoeprand ingesteld wordt, luidt het algemene advies om 
de GROND-modus te gebruiken en het platte oppervlak van de goot te gebruiken als refe-
rentie zoals hier weergegeven.
Instellen boven een RAND
Het gebruik van de stoeprand als referentie vereist extra zorgvuldigheid om een correcte 
afstand en aansturing van het MCP1300-systeem veilig te stellen. In tegenstelling tot een 
draad of een vlak oppervlak kan een stoeprand met speciale problemen gepaard gaan. Wij 
adviseren om deze modus alleen door ervaren operators te laten toepassen.
Boven elk type referentie
Het is belangrijk om het dozerblad van de egaliseermachine in rotatie- en neighoek ongeveer 
in werkstand te plaatsen, voordat de Tri-Sonic ingesteld en afgestemd wordt op de bladrand 
en de referentie.

a) Zijaanzicht
b) Rand

a

b

90°
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2.3.3 Wisselfunctie

Instelling en gebruik De wisselfunctie stelt de gebruiker in staat om snel en eenvoudig van sensor te wisselen, de 
machine te keren en te egaliseren in de tegenovergestelde richting door de voorgaande 
egalisatie te volgen.

De wisselfunctie heeft twee beschikbare niveaus:
• Niveau 1: omkering van de dwarshelling door de actuele doel-dwarshelling om te keren. 

bijvoorbeeld: +2,3% -> -2,3%
• Niveau 2: wisselen van dwarshelling door de actuele doel-dwarshelling om te keren en 

de door de ultrasone sensor aangestuurde zijde van de egaliseermachine om te wisselen.

Niveau 1 Door te drukken op  / WISSELEN wordt de actuele doel-hellingshoek omgekeerd.

Niveau 2 Vereisten: twee Tri-Sonic sensors moeten aangesloten zijn en het systeem moet in de egali-
seermachinemodus zijn.

1. Verplaats de motorgrader naar een vlak stuk grond. 
2. Zet het dozerblad waterpas ten opzichte van de machine.
3. Selecteer helling aan de linkerzijde en sonic aan de rechterzijde. Selecteer de grond-

modus voor de Tri-Sonic
4. Stel de dwarshelling van het dozerblad handmatig in op horizontaal (waterpas).

5. Stel de hoogte voor de rechter ultrasone sensor in door 2 seconden  / ZOEKEN inge-
drukt te houden.

6. Druk op  / WISSELEN om de sensors van zijde te laten wisselen.
7. Stel de hoogte voor de linker ultrasone sensor in door 2 seconden  / ZOEKEN inge-

drukt te houden.
De machine is nu gereed voor de laatste helling na de voorgaande passage.

Het is mogelijk om verschillende hoogtes en modusinstellingen toe te passen voor de twee 
Tri-Sonic sensors.
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2.4 Gebruik van de lasersensor

Lasersensor

Wanneer de lasersensor een laserstraal ontdekt, wordt dit door een rode lijn door het laser-
pictogram in het display weergegeven.
Wanneer op enige moment de laserstraal verloren wordt, terwijl het bedieningspaneel in de 
automodus is, is een pieptoon te horen en verschijnt een rood kruis met een tekstbericht 
laserstraal verloren.

Lasersensor en hand-
bediende mast

Om de lasersensor te gebruiken in combinatie met een handbediende mast voor de aanstu-
ring van de elevatie van het dozerblad verricht u de volgende stappen:
1. Selecteer de lasersensor aan de gewenste zijde van de machine.
2. Plaats de snijrand van het dozerblad op de gewenste hoogte.
3. Verplaats de mast omhoog of omlaag tot de lasersensor de laserstraal ontdekt. Ga 

verder met de verplaatsing van de mast tot de indicatie-LED's op de lasersensor een 
groene lijn vertonen.

4. Druk op de linker  toets om de machine in de automodus te zetten.

De lasersensor wordt gebruikt om de elevatie van het dozerblad te 
meten. Dit wordt gedaan door de afstand te meten van het punt waar 
de laserstraal de laser raakt naar de middellijn van de lasersensor.MLS700
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5. Wanneer het bedieningspaneel in de automatische modus staat, zal de machine de 
hydraulische cilinders omhoog/omlaag gaan bewegen om de laserstraal altijd in het 
midden van de lasersensor te houden.

Lasersensor en elektri-
sche MPM700-mast

Om de lasersensor te gebruiken in combinatie met een elektrisch aangedreven mast voor de 
aansturing van de elevatie van het dozerblad, verricht u de volgende stappen:
1. Selecteer de lasersensor aan de gewenste zijde van de machine.
2. Plaats de snijrand van het dozerblad op de gewenste hoogte.
3. Open de modus ZOEKEN.

4. Druk op de  of  toets om de mast te laten weten in welke richting deze moet gaan 
zoeken. De mast beweegt nu in de aangegeven richting tot de lasersensor de laserstraal 
ontdekt of deze in het midden van de sensor heeft.

5. Druk op de linker  toets om de machine in de automodus te zetten.

6. De  en  toetsen kunnen nu worden gebruikt om de mast omhoog of omlaag te 
bewegen en zo de hoogtereferentie te wijzigen.
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2.5 SP14-sensor (alleen beschikbaar voor de Control Box MPC1350)

Introductie De SP-sensor is een nieuwe technologie in de machineautomatisering. Deze verbetert de vlak-
heid die wordt verkregen met GPS, PowerTracker en laserreferentiesensoren. Bovendien kan 
sneller met de dozer wordt gewerkt in vergelijking met een systeem zonder SP-technologie. 

Activering van de SP14-
sensor

Wanneer het systeem voorzien is van een SP-sensor, adviseren wij om dit te allen tijde geacti-
veerd te houden. SP-functionaliteit kan in de tech-modus geactiveerd of gedeactiveerd worden.

Voordelen van het 
gebruik van de 
SP14-sensor

Bij een systeem met GPS resulteert de SP-technologie in een betere vlakheid, een verhoogde 
arbeidssnelheid en een systeem dat beter bestand is tegen een matige GPS-dekking.

Bij een systeem met PowerTracker resulteert de SP-technologie in een betere vlakheid, een 
verhoogde arbeidssnelheid en een systeem dat beter bestand is tegen het verlies van de 
prisma-instelling bij onderbreking van de straal.

Bij een systeem met lasersensor resulteert de SP-technologie in een verbeterde vlakheid bij 
sterkere windkrachten en in situaties met lange afstanden tot de rotatielaser. Het maakt het 
bovendien mogelijk om verder te gaan met egaliseren, wanneer de laserstraal tot max. 5 sec. 
onderbroken wordt. 
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2.6 3D-sensoren

Hoe een 3D-sensortype 
ingesteld moet worden.

Selecteer 3D-hoogte (de linker of rechter (sensor-) toets 1x indrukken) en druk vervol-
gens op de functietoets Aanpassen om het instelmenu te openen. 
Wij wijzen u erop dat het slechts de actueel geselecteerde sensor aan de linker of 
rechter zijde is die ingesteld wordt.

Wanneer het 3D-systeem geconfigureerd is om aan te geven welke sensor actueel in 
gebruik is, selecteert u AUTO. Is dat niet het geval, dan selecteert u TRACKER of GPS in 
het menu.

Zodra Auto / GPS / Tracker geselecteerd is, is het noodzakelijk om dit menu AF TE SLUITEN 
om te wijziging te laten ingaan en om het menu vervolgens opnieuw te openen om de gains 
in te stellen.

Gains moeten ingesteld worden voor GPS en Tracker, afhankelijk van de gebruikte sensor. 
Wanneer AUTO geselecteerd wordt, zal de MCP1300 de gain gebruiken die in de Tracker- en 
GPS-instellingen ingesteld is.

Gebruik de rechter pijltoets om de gain-instellingen te openen.
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Zie hoofdstuk "2.7 Instelling van de waarde voor gain en dode band" voor de configuratie 
van de gains.

Om 3D-helling te selecteren, drukt u 1x op de linker of rechter (sensor-)toets en vervol-
gens drukt u op de functietoets Aanpassen om het instelmenu te openen. 
Wij wijzen u erop dat het slechts de actueel geselecteerde sensor aan de linker of 
rechter zijde is die ingesteld wordt.
Stel de gains voor 3D Helling in zoals uitgelegd in hoofdstuk "2.7 Instelling van de waarde 
voor gain en dode band".
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2.7 Instelling van de waarde voor gain en dode band

Afstelling van gain en 
dode band

Om de gain en dode band voor elke sensor in te stellen, verricht u de volgende stappen:

1. Druk 1x op de linker of rechter  toets en druk vervolgens op de functietoets 
Aanpassen om het instelmenu te openen:
Wij wijzen erop dat alleen de actueel geselecteerde sensor aan de linker of rech-
terzijde ingesteld wordt.

2. Gebruik de  of  toets om door de instellingen te bladeren.
3. Gebruik de  of  toets om de waarde te wijzigen.
4. Druk op de menutoets om het instelmenu af te sluiten.

Dode band De dode band stuurt de precieze beweging van de machinehydraulica aan. Deze waarden 
corresponderen niet met de nauwkeurigheid, maar met de hydraulische snelheden. Deze 
waarden moeten niet verward worden met de algehele prestaties en/of precisie van de 
machine.

Stel de dode band voor elke sensor in. Dit wordt gedaan in het instelmenu voor elke sensor.

Sensor Dozer Grader
GPS 1.0 cm 1.0 cm
Laser 0.7 cm 0.7 cm
Dwarshelling 0.6 0.3
Tracker 0.5 cm 0.5 cm
Sideshift --- 2.0 cm
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Gain Dit is de schaal voor de hydraulische snelheden voor elk van de sensoren. 

Om de Gains in te voeren, selecteert u de knoppen linksonder of rechtsonder om de 
beschikbare sensoren te openen. Selecteer de gewenste sensor en druk vervolgens op de 
toets  of  (afhankelijk van de linker of rechter zijde) om het menu Aanpassen te 
openen.

Pas de gain van het hydraulische systeem voor elke sensor aan. Dit doet u door de testknop 
in het instelmenu voor elke sensor in te drukken. De "error" en "tijd" instellingen worden 
standaard op 1 cm/4% en 2 seconden ingesteld; deze instellingen zouden niet gewijzigd 
moeten worden.

Volg de instructies in het scherm op!

Elevatie:
Druk op de testknop om de waarde aan te passen zodat deze in overeenstemming is met 
de onderstaande afstanden. Bijv. tijdens 2 seconden beweging zou het blad 13 cm moeten 
bewegen bij GPS.

Tweede laser voor dwarshelling:
Deze zou 1,5 meter vanaf het midden van het blad gemeten moeten worden. Druk op de 
testknop om de waarde aan te passen zodat deze in overeenstemming is met de onder-
staande afstanden. Bijv. tijdens 2 seconden beweging zou het blad 8 cm moeten bewegen 
bij een lasersensor die de kantelhoek aanstuurt.

Sensor Dozer Grader
Laser/Sonics/Tri-Sonics/GPS 13 cm 13 cm
Tracker 7 cm 7 cm
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Laser: 8 cm

2D en 3D dwarshellingsensor
Dit zou 1,5 meter vanaf het midden van het blad gemeten moeten worden. Druk op de test-
knop om de waarde aan te passen zodat deze in overeenstemming is met de onderstaande 
afstanden. Bijv. tijdens 2 seconden beweging zou het blad 8 cm moeten bewegen bij 3D-
dwarshelling.

Sideshift (alleen egaliseermachine):
Open het Tri-Sonic of 3D hoogte-instellingsmenu. Druk op de testknop om de waarde aan 
te passen zodat deze in overeenstemming is met de onderstaande afstanden.

2D en 3D sideshift: 13 cm

Sensor Dozer Grader
2D en 3D dwarshelling 8 cm 14 cm
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2.8 Wizard sensorkalibratie

Open de sensorkalibra-
tiewizard

Om de sensoren correct gekalibreerd te houden met het oog op de dozerbladslijtage, 
moet periodiek de Wizard sensorkalibratie uitgevoerd worden. Dit moet ook gebeuren, 
wanneer de slijtranden van het dozerblad of de banden van een egaliseermachine 
vervangen worden, omdat dit de hoofdhellingshoek verandert.

Dit doet u door de kalibratiewizard te openen:
Menu -> Kalibratie -> Sensorkalibratie

en de instructies in het scherm op te volgen.

Sensorkalibratie 1e 
stap

Selecteer de sensorkalibratie. Volg de instructies in het scherm op om elke sensor te kali-
breren. Het volgende voorbeeld is voor egaliseermachines, maar de sensorkalibratie bij 
dozers is hetzelfde.
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Waarschuwingsscherm Wanneer er sensoren niet geïnstalleerd of aangesloten zijn, zal er een waarschuwings-
scherm verschijnen.

Sensorkalibratie 2e 
stap

Parkeer de machine op een vlakke, harde en horizontale ondergrond, liefst een verharde 
weg o.i.d. 
Dit maakt het keren van de machine en een correcte machine-uitlijning gemakkelijker.
Wanneer de machine reeds correct uitgelijnd is en gereed is om gekalibreerd te worden, 
gaat u verder door te drukken op “Overslaan" (F2). 
Selecteer "volgende" om te beginnen.
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Sensorkalibratie 3e 
stap

Zet de voorwielen en de geleding van de machine recht vooruit. Hiermee garandeert u 
correcte waarden voor de hoofdhoeksensor. 
Selecteer "volgende" zodra u klaar bent.

Sensorkalibratie 4e 
stap

Centreer de machinelinkstang. Deze moet in de gecentreerde positie gezet worden om 
een correcte dwarshoekkalibratie te kunnen verrichten. 
Selecteer "volgende" zodra u klaar bent.
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Sensorkalibratie 5e 
stap

Centreer de sideshift van het blad en zorg ervoor dat de afstand van de machineonder-
zijde naar de bladtip aan beide zijden gelijk is. Dit is belangrijk voor de metingen in de 
volgende stap. 
Selecteer "volgende" zodra u klaar bent.

Sensorkalibratie 6e 
stap

Roteer het blad zodat de afstand van het draaipunt naar elke bladdtip hetzelfde is. 
Dit garandeert dat het blad perfect haaks op de lengteas van de machine staat. 
Dit is belangrijk voor de correcte kalibratie van de rotatiesensor. 
Selecteer "volgende" zodra u klaar bent.
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Sensorkalibratie 7e 
stap

Markeer de posities van de wielen op de grond en plaats het blad zacht op massieve 
blokken of een andere solide referentieobject om veilig te stellen dat het blad niet 
gedraaid is en dat de sideshift niet veranderd is. 
Selecteer "volgende" zodra u klaar bent.

Sensorkalibratie 8e 
stap

De rotatiesensor zal automatisch gekalibreerd worden en tegelijkertijd hoofdhoek- en 
dwarshoekgegevens verzamelen.
Selecteer "volgende" zodra u klaar bent.
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Sensorkalibratie 9e 
stap

Keer de machine om en plaats het blad zacht op dezelfde blokken of het referentieobject 
als eerder ook en zorg ervoor dat het blad niet gedraaid wordt en de sideshift niet veran-
derd wordt. Lijn de wielen uit met de markeringen uit de vorige stap. Dit is belangrijk voor 
de correcte meting van de hoofdhoek- en dwarshoekwaarden. 
Selecteer "volgende" zodra u klaar bent.

Sensorkalibratie 10e 
stap

De hoofdhoek- en dwarshoek-sensoren worden nu automatisch gekalibreerd. 
Selecteer "volgende" zodra u klaar bent.
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Sensorkalibratie 11e 
stap

De kalibratieprocedure is afgerond. 
Sla de gakalibreerde waarden op en verlaat de wizard door op "Opslaan" te drukken. 
Om de wizard te verlaten zonder op te slaan, drukt u op “Afsluiten".
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2.9 Machine-uitrustingen

Grader-uitrusting

a) MCP1300 besturingspaneel, 
764836

b) MMB1300 houder, 764910
c) Externe multischakelaar, 

764850
d) Dwarshoeksensor, 767439
e) Rotatiesensor, 767435
f) Laserontvanger, 760862
g) MPM700 elektrische mast/

handbediende mast, 
760863/764847

h) Sonic Tracker, 764031
i) MJB1301 aansluitbox egali-

seermachine, 767438
j) Hydraulische klep
k) Machineaccu

a
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d

e
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MLS700
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Dozer-uitrusting

a) MCP1300 besturingspaneel, 
764836

b) MMB1300 houder, 764910
c) Externe schakelaar voor 

dozer, 764849
d) Laserontvanger, 760862
e) MPM700 elektrische mast/

handbediende mast, 
760863/764847

f) MJB1300 aansluitbox dozer, 
767437

g) Machineaccu
h) Hydraulische klep
i) Dwarshoeksensor, 767439 

of SP14-sensor 782749
j) Op afstand geplaatste 

aansluitbox, 764856
k) Op afstand geplaatst 

display, 764841

a

e

k k

e

h

b
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f

g

i

j

MLS700

PowerGrade
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3 Verzorging en vervoer
3.1 Algemene opmerkingen

Algemene informatie Het onderhoud van het systeem vereist slechts een minimale hoeveelheid tijd. Alle elektro-
nische componenten zijn omsloten door een robuuste behuizing die hen beschermt tegen 
mechanische schade.

Periodieke controles Indien er MCP1300 componenten blootgesteld worden aan een ernstige impact, dient u zich 
van de correcte werking te overtuigen, voordat u werkzaamheden gaat verrichten met het 
systeem.

3.2 Vervoer

Vervoer in het veld Bij vervoer van de apparatuur in het veld moet u er altijd voor zorgen dat het product in de 
originele transportkoffer vervoerd wordt.

Vervoer in een 
wegvoertuig

Neem het product nooit los mee in een wegvoertuig, omdat het gevoelig is voor schokken 
en trillingen. Vervoer het instrument altijd in de transportkoffer en zet deze vast.

Verschepen Wanneer u het product per spoor, in het luchtverkeer of overzee vervoert, moet u altijd de 
complete originele Leica Geosystems verpakking, de transportcontainer en de kartonnen doos 
- of het equivalent daarvan - gebruiken om het te beschermen tegen schokken en trillingen.

3.3 Opslag

Instrument Bij opslag van uw uitrusting de temperatuurgrenswaarden in acht nemen, vooral in de zomer 
wanneer u uw uitrusting in uw auto bewaart. Zie de Technische gegevens voor informatie 
over temperatuurlimieten.
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3.4 Reinigen en Drogen

Instrument • Blaas stof eraf.
• Gebruik alleen een schone, zachte, pluisvrije doek om het apparaat schoon te maken. 

Maak de doek zonodig vochtig met wat schoon water of pure alcohol.
Gebruik geen andere vloeistoffen, deze kunnen de polymeercomponenten aantasten.

Kabels en Stekkers Houdt stekkers altijd schoon en droog. Vuil in de stekkers van de aansluitsnoeren eruit 
blazen.

Vochtige instrumenten Droog de producten bij een temperatur van niet meer dan 40°C/108°F en reinig ze. Niet 
opnieuw inpakken voordat alles goed droog is.
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4 Veiligheidsvoorschriften
4.1 Algemeen

Beschrijving Deze aanwijzingen dienen om beheerders en gebruikers van het instrument in staat te 
stellen om tijdig op eventuele gebruiksgevaren in te spelen en zo mogelijk te vermijden.

De beheerder van het instrument dient ervoor te zorgen dat alle gebruikers deze instructies 
begrepen hebben en deze opvolgen:

4.2 Gebruiksdoel

Toegestaan Gebruik • Bepaling van de positie van een dozer-/egaliseerblad of van een graafbak
• Berekening van de afstand tussen het blad/de bak en een referentiemodel (oppervlak, 

lijn of punt). 
• Automatische afstelling van een hydraulisch dozer-/egaliseermachinesysteem om het 

dozerblad op het referentiemodel af te stemmen.

Onjuist Gebruik • Gebruik van het instrument zonder de noodzakelijke instructie.
• Toepassing buiten de gebruiksgrenzen.
• Het onklaar maken van veiligheidsvoorzieningen.
• Het verwijderen van waarschuwingsstickers.
• Openen van het instrument met gereedschap (schroevendraaier, enz.), tenzij dit nadruk-

kelijk is toegestaan voor bepaalde functies.
• Modificatie of aanpassing van het instrument.
• Gebruik na ontvreemding.
• Gebruik van instrumenten met duidelijk zichtbare schade of defecten.
• Gebruik van accessoires van andere fabrikanten zonder de nadrukkelijke toestemming 

vooraf van Leica Geosystems.
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• Inadequate beveiligingen op de werklocatie, bijvoorbeeld bij werk op wegen.
• Besturen van machines, bewegende objecten of dergelijke monitoring applicaties zonder 

aanvullende beheer en veiligheidsvoorzieningen.

�Waarschuwing Bij ondeskundig gebruik bestaat gevaar voor letsel, het niet functioneren of het ontstaan 
van materiële schade.
De beheerder dient de gebruiker te informeren omtrent gevaren bij gebruik van het instru-
ment en over de voorzorgsmaatregelen.
Het product mag niet worden bediend of gebruikt tot de gebruiker voorgelicht is over de 
manier waarop hij ermee moet werken.

�Waarschuwing Een niet-geautoriseerde modificatie van bouw- en constructiemachines door montage of 
installatie van het product kan veranderingen in de werking en veiligheid van de machine 
veroorzaken.
Voorzorgsmaatregel:
Volg de instructies van de machineproducent op. Indien er geen adequate instructies 
beschikbaar zijn, dient u de machineproducent om instructies te vragen, voordat u het 
product monteert.

4.3 Beperkingen in het gebruik

Omgeving Geschikt voor gebruik in atmosferen bestemd voor permanente menselijke bewoning; niet 
geschikt voor gebruik in een agressieve of explosieve omgeving.

�Gevaar Alvorens te gaan werken in een gevaarlijke explosieve omgeving, of vlak bij elektrische instal-
laties of dergelijke situaties, moet de beheerder de plaatselijke veiligheidsautoriteiten en 
experts raadplegen.



PowerGrade 2D MCP1300, Veiligheidsvoorschriften 53

4.4 Verantwoordelijkheden

Fabrikant van het 
instrument

Leica Geosystems AG, hierna Leica Geosystems genoemd, is verantwoordelijk voor de leve-
ring van het product in een volledig veilige toestand, incl. handleiding en originele acces-
soires.

Fabrikanten van niet 
Leica Geosystems 
accessoires

De fabrikanten van niet door Leica Geosystems gemaakte accessoires voor het product zijn 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en presentatie van de veiligheidscon-
cepten voor hun producten en zij zijn eveneens verantwoordelijk voor de effectiviteit van die 
veiligheidsconcepten in combinatie met het Leica Geosystems product.

Beheerder van het 
instrument

De beheerder van het instrument heeft de volgende verplichtingen:
• Hij begrijpt de veiligheidsinformatie op het instrument en de instructies in de gebruiks-

aanwijzing.
• Hij is bekend met de plaatselijke voorschriften met betrekking tot veiligheid en preventie 

van ongelukken.
• Hij stelt Leica Geosystems er onmiddellijk van op de hoogte, zodra veiligheidsgebreken 

aan de uitrusting optreden.

�Waarschuwing De beheerder is er verantwoordelijk voor dat het instrument conform de voorschriften wordt 
gebruikt. Deze persoon moet tevens zorgdragen voor een goede training en inzet van het 
personeel, dat het product gebruikt en voor de veilige toepassing van de apparatuur.

�Waarschuwing Een niet-geautoriseerde modificatie van de machines door montage van het product kan 
veranderingen in de werking en veiligheid van de machine veroorzaken.
Voorzorgsmaatregel:
Volg de instructies van de machineproducent op. Indien er geen adequate instructies 
beschikbaar zijn, dient u de machineproducent om instructies te vragen, voordat u het 
product monteert.
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�Waarschuwing Dit product mag alleen op bouwmachines geìnstalleerd worden door adequaat opgeleid en 
gekwalificeerd gespecialiseerd personeel.

4.5 Gebruiksrisico's

�Waarschuwing Allen door Leica Geosystems geautoriseerde servicewerkplaatsen mogen deze producten 
repareren.

�Voorzichtig Plaatsing in de buurt van mechanische bewegende machinecomponenten kan schade aan 
het product tot gevolg hebben.
Voorzorgsmaatregel:
Houd de mechanische, bewegende machinecomponenten zo ver mogelijk uit de buurt en 
definieer een veilige installatiezone.

�Waarschuwing Wees bedacht op een inadequate besturing, indien de machine defect is, bijv. na een crash 
of beschadiging of na een modificatie van de machine.
Voorzorgsmaatregel:
Verricht periodiek controlemetingen en veldafstellingen bij de machine, zoals gespecificeerd 
in de gebruikershandleiding. Tijdens het werk moeten de constructies en werkresultaten met 
geschikte middelen gecontroleerd worden, bijv. met een waterpas of tachymeter, voor en 
na belangrijke meettaken.

�Waarschuwing Tijdens de besturing of verplaatsing van de machine kunnen zich ongelukken voordoen als 
gevolg van de volgende omstandigheden: a) de bestuurder let niet op de omgeving 
(personen, greppels, verkeer etc.) of b) storingen (…van een systeemcomponent, interfe-
rentie etc).
Voorzorgsmaatregel:
De exploitant/eigenaar stelt veilig dat de machine bediend, begeleid en bewaakt wordt door 
een gekwalificeerde gebruiker (bijv. bestuurder/machinist). De gebruiker dient in staat te zijn 
om noodmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld een noodstop.
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�Waarschuwing Ontbrekende of onvolledige instructie kan leiden tot een onjuiste bediening of ondeskundig 
gebruik. Daarbij kunnen zich ongelukken voordoen met ernstig lichamelijk letsel, aanzienlijke 
materiële en financiële schade en schade aan het milieu.
Voorzorgsmaatregel:
Alle gebruikers dienen de veiligheidsaanwijzingen van de fabrikant en de instructies van de 
beheerder op te volgen.

�Voorzichtig Pas op voor foutieve meetresultaten nadat een instrument is gevallen, misbruikt, gemodifi-
ceerd, opgeslagen is geweest over een langere periode of getransporteerd.
Voorzorgsmaatregel:
Verricht periodiek testmetingen uit en verricht de veldafstellingen die in de gebruikershand-
leiding beschreven zijn, met name nadat het product blootgesteld geweest is aan abnormaal 
gebruik en voor en na belangrijke werkzaamheden.

�Gevaar Vanwege het risico van elektrocutie, is het zeer gevaarlijk om in de nabijheid van elektrische 
installaties zoals hoogspanningskabels en bovenleiding van treinen (prisma)stokken en 
verlengingen te gebruiken.
Voorzorgsmaatregel:
Blijf op een veilige afstand van elektrische installaties. Als het noodzakelijk is om in een 
dergelijke omgeving te werken, neem dan eerst contact op met de betreffende veiligheids-
autoriteiten en volg hun instructies op.
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�Waarschuwing Tijdens dynamische toepassingen bestaat een risico op ongelukken als onvoldoende 
aandacht wordt geschonken aan de omgeving, zoals obstakels, uitgravingen of verkeer.
Voorzorgsmaatregel:
De beheerder is verantwoordelijk voor het instrument en moet alle gebruikers wijzen op de 
bestaande risico's.

�Waarschuwing Een ontoereikende beveiliging van de werklocatie kan gevaarlijke situaties tot gevolg 
hebben, bijv. in het verkeer, op bouwplaatsen en bij industriële installaties.
Voorzorgsmaatregel:
Zorg er altijd voor dat de werklocatie adequaat beveiligd is. Volg de voorschriften betref-
fende veiligheid en ter voorkoming van ongelukken en voor wegverkeer strikt op.

�Voorzichtig Als de met het instrument gebruikte accessoires onvoldoende worden vastgezet en het 
instrument bloot komt te staan aan mechanische schokken, bijvoorbeeld stoten of vallen, 
dan kan het instrument beschadigd raken of mensen kunnen worden verwond.
Voorzorgsmaatregel:
Bij de installatie en voorbereiding van het product dient men ervoor te zorgen dat de acces-
soires zoals driepoten, montagearmen, aansluitkabels correct geconfigureerd, aangesloten, 
geborgd en in positie vergrendeld zijn
Vermijdt het blootstellen van het instrument aan mechanische belasting.

�Waarschuwing Bij het ondeskundig verwijderen van het instrument kan het volgende zich voordoen:
• Het verbranden van polymeeronderdelen kan giftige gassen produceren, die de gezond-

heid kunnen schaden.
• Als accu's beschadigd raken of sterk worden verwarmd, dan kunnen zij exploderen en 

vergiftiging, brand, corrosie of besmetting van het milieu veroorzaken.
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• Verwijdering van het instrument op een onverantwoorde wijze kan ertoe leiden dat onbe-
voegden door incorrect gebruik de wet overtreden. Hierdoor kunnen zij zichzelf en 
derden blootstellen aan ernstige verwondingen en milieuschades.

Voorzorgsmaatregel:

Productspecifieke informatie over afvoer en verwerking als afval is verkrijgbaar bij uw Leica 
Geosystems-dealer.

Het product mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Het verwij-
deren van het instrument moet in overeenstemming zijn met de geldende 
regels in uw land. Bescherm het instrument te allen tijde tegen gebruik door 
onbevoegden.
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4.6 Elektromagnetische Compatibiliteit EMC

Beschrijving De term elektromagnetische compatibiliteit slaat op het vermogen van het product om 
soepel te werken in een omgeving waar elektromagnetische straling en elektrostatische 
ontladingen aanwezig zijn zonder dat daarbij elektromagnetische verstoringen in andere 
apparatuur veroorzaakt worden.

�Waarschuwing Elektromagnetische straling kan storingen veroorzaken in andere apparatuur.
Hoewel het instrument voldoet aan strenge normen en richtlijnen op dit gebied, kan Leica 
Geosystems de mogelijkheid van storing in andere apparatuur niet volledig uitsluiten.

�Voorzichtig Er bestaat een risico, dat storingen kunnen worden veroorzaakt in andere apparatuur, als 
het instrument wordt gebruikt in combinatie met accessoires van andere fabrikanten, 
bijvoorbeeld veldcomputers, personal computers, twee-weg radio’s, niet-standaard kabels 
of externe accu's.
Voorzorgsmaatregel:
Gebruik alleen de apparatuur en accessoires aanbevolen door Leica Geosystems.
Indien gebruikt in combinatie met het instrument voldoen deze aan de strengste voor-
schriften en normen. Let bij gebruik van computers en twee-weg radio's goed op de infor-
matie betreffende elektromagnetische compatibiliteit, zoals verstrekt door de fabrikant.
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�Voorzichtig Storingen veroorzaakt door elektromagnetische straling kunnen meetfouten veroorzaken.
Hoewel het instrument voldoet aan de strengste regelgeving en normen op dit gebied, kan 
Leica Geosystems nooit de mogelijkheid uitsluiten, dat het instrument kan worden gestoord 
door sterke elektromagnetische straling, bijvoorbeeld vlak bij radiozenders, twee-weg 
radio's of diesel generatoren.
Voorzorgsmaatregel:
Controleer onder deze omstandigheden of de verkregen meetresultaten binnen de grenzen 
van redelijkheid liggen.

�Waarschuwing Als het instrument wordt gebruikt terwijl verbindingskabels, zoals snoeren voor externe 
voedingen of interfacekabels, slechts aan een zijde zijn aangesloten, dan bestaat de moge-
lijkheid, dat de toegestane stralingsniveaus worden overschreden en het juist functioneren 
van het instrument negatief wordt beïnvloed.
Voorzorgsmaatregel:
Terwijl het instrument in gebruik is, dienen de gebruikte verbindingskabels, bijvoorbeeld 
instrument naar externe voeding, instrument naar computer, aan beide zijden te zijn aange-
sloten.
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4.7 Labelling

Labelling MCP1300 
bedieningspaneel

Labelling MMB1300-
houder
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Labelling 
MJB1300 Junction Box
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Labelling 
MJB1301 Junction Box
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Labelling MLS700 
Laserontvanger

T ype: MLS700

Pow er: 10-30V  ---, 0,2A max 
Leica G eosystems AG 
CH-9435 Heerbrugg 
M anufactured 2007 
Made in Denmark

T h is  dev ice co m plies  w i th  pa rt  15 of  th e FC C  R u les .  O pera t io n is  
s u bject  to  th e fo llo w ing  tw o co ndi t io n s :  (1) T his  dev ice m a y  n o t 
ca u s e h a rm ful  in terferen ce,  a nd  (2)  th is  dev ice m u s t  a ccept  a n y  
in ter feren ces  receiv ed,
in clud in g in ter feren ce th a t  m a y ca u s e un des ired  o pera t io n .

A rt.N o. 
760862
S .N o. 
123456 
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Labelling MPM700 
Power Mast

T ype: MPM700

Pow er: 10-30V  ---, 0,2A max 
Leica G eosystems AG 
CH-9435 Heerbrugg 
M anufactured 2007 
Made in Denmark

T h is  dev ice co m plies  w i th  pa rt  15 of  th e FC C  R u les .  O pera t io n is  
s u bject  to  th e fo llo w ing  tw o co ndi t io n s :  (1) T his  dev ice m a y  n o t 
ca u s e h a rm ful  in terferen ce,  a nd  (2)  th is  dev ice m u s t  a ccept  a n y  
in ter feren ces  receiv ed,
in clud in g in ter feren ce th a t  m a y ca u s e un des ired  o pera t io n .

A rt.N o. 
760863
S .N o. 
123456 

L
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Labelling MUS1300 
Tri-Sonic

Labelling MRS1300 
rotatiesensor

Type:  MUS1300  
Power: 11 - 30V  , 0.5A max  
Leica Geosystems AG   
CH - 9435 Heerbrugg   
Manufactured: 2010 
Made in Switzerland   
Patents: U.S.    
 5.327.345   4.733.355  
This device complies with part 15 of the FCC  
Rules. Operation is  subject to the following two  
conditions: (1) This device may not cause harmful  
inte r ference, and (2) this device must accept any  
interfe r ences received, including interference that  
may cause und e sired operation.   

Art.No.   
764031 

S.No.   
. . . . . .   
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Labelling MSS1300 
dwarshellingsensor
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Labelling SP14 
SP-sensor

P/N: 

S/N: 
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5 Technische gegevens
5.1 MCP1300 Technische gegevens

Het MCP1300-systeem werd ontworpen om te werken met elektrische standaard voertuig-
systemen met 24V DC - controleer op correcte aansluiting en polariteit.

MCP1300 bedienings-
paneel

MMB1300 Houder

Parameter Specificatie 
Spanningsbereik 24 Volt DC (nom)

Nominale spanning
Stroomverbruik < 200 mA
Grafisch display 4" LCD kleurenscherm
Toetsenveld 18 toetsen met achtergrondverlichting
Interfaces Infrarood
Afmetingen 12.5 x 18.0 x 3.7 cm
Gewicht 0,5 kg

Parameter Specificatie 
Spanningsbereik 24 Volt DC (nom)

Nominale spanning 24V DC, 
bereik 10V - 30V

Stroomverbruik < 2.5 A met aangesloten bedieningspaneel 
en zonder last bij 12V

Afmetingen 12.4 x 15.2 x 4.4 cm
Gewicht 0,320 kg
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MJB1300 en MJB1301 
aansluitbox

Communicatie (infrarood) 1 Mbit
Output 2 x RS232, RX, TX, 12V/2Amp, GND, 

2 x CAN en J1939

Parameter Specificatie 

Parameter Specificatie 
Spanningsbereik 24 Volt DC (nom)

Nominale spanning 24V DC,
bereik 10V - 30V

Stroomverbruik < 0.5 A zonder aangesloten sensoren en klep
Afmetingen MJB1300: 13.8 x 18.3 x 6.4 cm

MJB1301: 14.5 x 18.3 x 6.4 cm
Gewicht 2 kg
Hydraulische uitgangsinstellingen Proportionele ventielen, Aan/Uit en Danfoss 
Interfaces MJB1300 Batterij MIL

Houder M12
Ventielen M12
CAN A MIL
CAN B MIL
CAN A M12
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MUS1300 Tri-Sonic

MPM700 Elektrische 
mast

Interfaces MJB1301 Batterij MIL 
Houder M12
Ventielen 2 x M12 
CAN A 2 x MIL
CAN B 2 x MIL
CAN A M12
Aux M12

Speciale functie voor MJB1301 Geïntegreerde mainfallsensor

Parameter Specificatie 

Parameter Specificatie 
Afmetingen 17.2 x 18.3 x 14 cm
Gewicht 2,5 kg
Nauwkeurigheid binnen ±0.125 cm @ 30.5 cm
Ingangsspanning 11 tot 30V DC
Stroomverbruik 0.5 A max.

Parameter Specificatie 
Spanningsbereik 24 Volt DC (nom)

Nominale spanning
Stroomverbruik < 2.5 A
Masthoogte (uitgeschoven) 2.9 m
Masthoogte (ingetrokken) 1.7 m
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Handbediende mast

MLS700 Laseront-
vanger

Mastslag 1.2 m
Bewegingssnelheid mast 85 mm per seconde
Herhaalbaarheid posities ±1 mm
Gewicht 30 kg

Parameter Specificatie 

Parameter Specificatie 
Hoogte (uitgeschoven) 3.257 m
Hoogte (ingetrokken) 1.857 m
Slag 1.4 m
Schaal Metriek/inch
Gewicht 14 kg

Parameter Specificatie 
Spanningsbereik 24 V DC (nom)

Nominale spanning 24V DC
Stroomverbruik < 500 mA
Afmetingen 28 x 12 x 7.2 cm (zonder montagebeugel)
Gewicht 2.5 kg (incl. klem)
Detectiehoek 360°
Lineaire detectiehoogte 190 mm
Bedrijfsbereik 300 m radius
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MSS1300 dwarshelling-
sensor

Dode band nauwkeurigheid 1 = 2 mm
2 = 7 mm
3 = 11 mm
4 = 15 mm
5 = 25 mm

Sensor werkbereik 18.5 cm
Eisen aan de laser Alle rotatielasers (HeNe of infrarode laser-

diodes, zichtbaar en niet zichtbaar)
Gepulste weergave 5 pulsen per seconde

Parameter Specificatie 

Parameter Specificatie 
Spanningsbereik 24 V DC (nom)

Nominale spanning 24V DC,
bereik 10V - 30V

Stroomverbruik < 0.25 A
Afmetingen 15.3 x 8.7 x 3.9 cm
Gewicht 0,855 kg
Nauwkeurigheid dwarshelling ±0.1 % helling bij ±25°
Werkbereik ±80°
Interfaces CAN MIL
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SP14-sensor

MRS1300-rotatie-
sensor

Omgevingsfactoren Temperatuur

Parameter Specificatie 
Spanningsbereik 24 V DC (nom)

Nominale spanning 24V DC,
bereik 10V -30V

Stroomverbruik < 0.25 A
Afmetingen 15.3 x 8.7 x 3.9 cm
Gewicht 0,855 kg
Nauwkeurigheid dwarshelling ±0.1 % helling bij ±25°
Werkbereik ±80°
Interfaces CAN MIL

Parameter Specificatie 
Spanningsbereik 24 Volt DC (nom)

Nominale spanning 24V DC,
bereik 10V - 30V

Stroomverbruik < 0.25 A
Afmetingen Ø16.0 x 22.6 x 5.9 cm
Gewicht 1,56 kg
Werkbereik 0-360°

Type Bedrijfstemperatuur [°C] Opslagtemperatuur [°C]
MCP1300-bedieningspaneel -20 tot +60 -30 tot +70
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Bescherming tegen water, stof en zand

MMB1300-houder -20 tot +60 -30 tot +70
MJB1301-aansluitbox -20 tot +60 -30 tot +70
MJB1300-aansluitbox -20 tot +60 -30 tot +70
MPM700 Elektrische mast -20 tot +60 -30 tot +70
MLS700 Laserontvanger -20 tot +60 -30 tot +70
MUS1300 Tri-Sonic -20 tot +65 -40 tot +85
SP14 SP-sensor -20 tot +60 -40 tot +80
SS14 dwarshellingsensor -20 tot +60 -40 tot +80
MRS1300-rotatiesensor -20 tot +60 -40 tot +80

Type Bescherming
MCP1300-besturingspaneel IP67
MMB1300-houder IP54
MJB1301-aansluitbox IP67
MJB1300-aansluitbox IP67
MPM700 Elektrische mast IP45
MLS700 Laserontvanger IP68
MUS1300 Tri-Sonic IP54
SP14 SP-sensor IP68

Type Bedrijfstemperatuur [°C] Opslagtemperatuur [°C]
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Rel. luchtvochtigheid

5.2 Conformiteit met nationale regelgeving
Conformiteit met 
nationale regelgeving

SS14 dwarshellingsensor IP68
MRS1300-rotatiesensor IP67

Type Bescherming
MCP1300-besturingspaneel Max 95 % niet condenserend

De effecten van condensatie moeten effectief tegengegaan 
worden door het instrument periodiek te laten drogen.

Type Bescherming

Bij deze verklaart Leica Geosystems AG dat de MCP1300 Control Box voldoet 
aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen en voorschriften van 
de toepasselijke Europese richtlijnen. Neem voor de confomiteitsverklaring 
a.u.b. contact op met uw Leica Geosystems distributeur.



PowerGrade 2D MCP1300, Internationale Beperkte Garantie, Software Licentieovereenkomst 77

6 Internationale Beperkte Garantie, 
Software Licentieovereenkomst

International Limited 
Warranty

This product is subject to the terms and conditions set out in the International Limited 
Warranty which you can download from the Leica Geosystems home page at 
http://www.leica-geosystems.com/internationalwarranty or collect from your 
Leica Geosystems distributor.

The foregoing warranty is exclusive and is in lieu of all other warranties, terms or conditions, 
express or implied, either in fact or by operation of law, statutory or otherwise, including 
warranties, terms or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, satisfac-
tory quality and non-infringement, all of which are expressly disclaimed.

Software License 
Agreement

This product contains software that is preinstalled on the product, or that is supplied to you 
on a data carrier medium, or that can be downloaded by you online pursuant to prior autho-
rization from Leica Geosystems. Such software is protected by copyright and other laws and 
its use is defined and regulated by the Leica Geosystems Software License Agreement, 
which covers aspects such as, but not limited to, Scope of the License, Warranty, Intellectual 
Property Rights, Limitation of Liability, Exclusion of other Assurances, Governing Law and 
Place of Jurisdiction. Please make sure, that at any time you fully comply with the terms and 
conditions of the Leica Geosystems Software License Agreement.

Such agreement is provided together with all products and can also be referred to and 
downloaded at the Leica Geosystems home page at http://www.leica-geosystems.com/swli-
cense or collected from your Leica Geosystems distributor.

You must not install or use the software unless you have read and accepted the terms and 
conditions of the Leica Geosystems Software License Agreement. Installation or use of the 
software or any part thereof, is deemed to be an acceptance of all the terms and conditions 
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of such license agreement. If you do not agree to all or some of the terms of such license 
agreement, you may not download, install or use the software and you must return the 
unused software together with its accompanying documentation and the purchase receipt 
to the dealer from whom you purchased the product within ten (10) days of purchase to 
obtain a full refund of the purchase price.
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Total Quality Management: Our commitment to total customer satisfaction.

Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Zwitserland, is gecertificeerd 
als zijnde te beschikken over een kwaliteitssysteem, dat voldoet 
aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagement en 
kwaliteitssystemen (ISO norm 9001) en Milieu Management 
Systemen (ISO norm 14001).

Vraag uw lokale Leica Geosystems dealer naar verdere informatie over ons TQM 
programma.
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Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland
Phone +41 71 727 31 31
www.leica-geosystems.com


	Introductie
	Inhoudsopgave
	1 Productoverzicht
	1.1 Productbeschrijving en -eigenschappen
	1.2 Aan de slag
	1.3 Sensorinsteltoetsen

	2 Bediening
	2.1 Selecteer de invoerbron
	2.2 Instelling van een referentiehoogte
	2.3 Gebruik van de MUS1300 Tri-Sonic sensor
	2.3.1 Installatie en setup van de Tri-Sonic sensor
	2.3.2 Werkzaamheden met de Tri-Sonic sensor
	2.3.3 Wisselfunctie

	2.4 Gebruik van de lasersensor
	2.5 SP14-sensor (alleen beschikbaar voor de Control Box MPC1350)
	2.6 3D-sensoren
	2.7 Instelling van de waarde voor gain en dode band
	2.8 Wizard sensorkalibratie
	2.9 Machine-uitrustingen

	3 Verzorging en vervoer
	3.1 Algemene opmerkingen
	3.2 Vervoer
	3.3 Opslag
	3.4 Reinigen en Drogen

	4 Veiligheidsvoorschriften
	4.1 Algemeen
	4.2 Gebruiksdoel
	4.3 Beperkingen in het gebruik
	4.4 Verantwoordelijkheden
	4.5 Gebruiksrisico's
	4.6 Elektromagnetische Compatibiliteit EMC
	4.7 Labelling

	5 Technische gegevens
	5.1 MCP1300 Technische gegevens
	5.2 Conformiteit met nationale regelgeving

	6 Internationale Beperkte Garantie, Software Licentieovereenkomst

