Soft Docking
Informacje techniczne
Numery katalogowe
Kompletny system
z akustyką i optyką
815024001
Zestaw z akustyką
815025001
Zestaw z optyką
815026001
Zestaw podstawowy
815027001
Zestaw podstawowy min.
815051001
Przyrząd do regulacji kąta czujników
odległości
042708309
Wymiary
Szerokość
Wysokość

Większa kontrola przy cofaniu dzięki innowacji
i inżynierii.
Cofanie do rampy załadunkowej zawsze stwarzało zagrożenie uszkodzenia pojazdu
lub samej rampy poprzez uderzenie w rampę przy pewnej prędkości.
Dostępnych jest kilka systemów wspomagających kierowcę poprzez sygnały
wizualne i dźwiękowe podczas cofania wskazując dystans do rampy.
Haldex dodatkowo oferuje wzrost bezpieczeństwa dzięki systemowi Soft Docking.
Soft Docking w połączeniu z układem hamulcowym Haldex EB+ hamuje pojazd
automatycznie podczas cofania do rampy załadunkowej.

Zalety
Niezależny od systemu hamulcowego pojazdu ciągnącego
Reguluje siłę hamowania w zależności od stanu załadowania i prędkości
Praca w warunkach dziennych i nocnych
Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja cofania
Cichy tryb pracy podczas nocnych dostaw
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234,5 mm
155,5 mm

Soft Docking

PARAMETRY I FUNKCJE

Specyfikacja
Napięcie nominalne
24V
Temperatura pracy
- 30 do + 65°C
Pobór prądu (całego systemu)
< 300 mA
Czujniki ultradźwiękowe
Maks. zasięg
Min. zasięg
Kąt wykrywania
Maks. pobór prądu
Częstotliwość

2500 mm
350 mm
15°
< 35 mA
180 kHz

Alarm cofania
Maks. pobór prądu
< 35 mA
Lampy obrysowe na wysięgniku
Maks. pobór prądu
< 35 mA

Zasady użytkowania systemu
System może nie działać dokładnie w pewnych okolicznościach. Kierowca
powinien ostrożnie manewrować do rampy załadunkowej. Haldex nie ponosi
odpowiedzialności za żadne zniszczenia jakie mogą pojawić się podczas
używania systemu. Za bezpieczne cofanie odpowiedzialny jest kierowca.
Kiedy system nie pracuje?
System nie wykryje rampy, gdy pojazd nie cofa. System nie będzie pracował,
gdy prędkość pojazdu jest nadmierna (więcej niż 20 km/h).
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Praca systemu Soft Docking
System Soft Docking chwilowo uruchamia hamulce naczepy podczas cofania
do rampy załadunkowej. Hamulce są uruchamiane automatycznie bazując na
prędkości kół, obciążeniu pojazdu oraz odległości do rampy.
Soft Docking zostaje uruchomiony wraz z włączeniem biegu wstecznego
przez kierowcę. Kontrolowane automatyczne hamowanie rozpoczyna się przy
odległości 1 metra do rampy. System wyposażony jest w czujniki odległości.
Rampa jest wykrywana, gdy naczepa cofając znajdzie się w odległości mniejszej
niż 3 metry.
Hamowanie jest zapewnione przez system hamulcowy Haldex EB+ poprzez
połączenie elektryczne z Soft Docking.
Hamowanie przy odległości 1 metra od rampy trwa 2 sekundy, po tym czasie
system zwalnia hamulce, oddając kontrolę nad pojazdem z powrotem w ręce
kierowcy.
System Soft Docking automatycznie uruchomi hamulce pojazdu, gdy odległość do
rampy jest mniejsza niż 1 metr.
Kąt wykrywania może być
regulowany w zakresie 10° w
poziomie i w pionie. Kąt wykrywania
należy regulować po zamontowaniu
czujników odległości.
Commercial Vehicle Systems					
000700355_PL/09.2008/Redditch/05.2011

www.haldex.com

