GPS Gestuurd, de toekomst voor
het heien van paaltjes voor
vangrail/zonnepanelen

De machine rijdt volledig automatisch naar
de ingegeven GPS positie. Aangekomen
binnen 30 cm stopt het rijwerk en wordt de
tafel exact in de juiste (X-Y)positie
gebracht. Deze manier van werken maakt
het systeem zeer nauwkeurig.
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Volledig automatisch paaltjes plaatsen
voor vangrail en zonnepanelen
Nog nooit is het plaatsen van paaltjes voor de bevestiging van vangrail en
zonnepanelen zo éénvoudig geweest.
Met behulp van GPS, aangesloten op de hydrauliek van de Orteco machine,
kunnen op op elke plaats, ook op ruw terrein, de paaltjes worden geplaatst.
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Hoe werkt het principe.
Het systeem werkt met digitale (3D) bestanden. Een 3D bestand wordt
ingevoerd in het systeem. Dat kunnen alle bestandsformaten zijn die in de 3D
omgeving worden gebruikt. Van nieuwe projecten zijn deze bestanden veelal
beschikbaar.
Is er geen bestand beschikbaar kan met een GPS handset simpelweg de
punten worden ingemeten waar de paaltjes moeten komen. Deze bestanden
kunnen direct per USB stick worden ingelezen in het systeem en men kan
beginnen met het plaatsen van de paaltjes. Dus ook zonder een vooraf
beschikbaar 3D bestand kan het systeem altijd worden gebruikt. Voor deze
handelingen is geen landmeetkundige kennis vereist. Zowel positie als hoogte
worden van de GPS coördinaten gehaald en is men dus niet meer afhankelijk
van het asfalt als hoogte-referentie.
De werkwijze:
1. De machine wordt handmatig op het beginpunt geplaatst, deze is op het
scherm zichtbaar.
2. De paal wordt onder het blok geplaatst en de startknop wordt ingedrukt.
3. Het systeem begint met heien en gaat kort voor het bereiken van de
gewenste hoogte de slagkracht verminderen en stopt zodra de juiste
hoogte is bereikt.
4. De machine tilt het blok automatisch op en rijdt zelf naar de volgende
positie.
5. Zodra de machine binnen 30 cm van de positie is stopt het rijwerk en
wordt de mast naar de exacte positie gebracht middels de tafel, die in X
en Y verplaatst kan worden. Hiermee wordt de mast uiterst nauwkeurig
op de goede positie gemanoeuvreerd. Middels een hellingmeter wordt de
mast verticaal of onder ingestelde hoek gehouden.
6. De machinist zet een paaltje onder het blok, drukt op de knop en de
cyclus begint opnieuw.
De nauwkeurigheden liggen op maximaal 1 cm in Z (hoogte) en 1 cm in X / Y
(positie). Het gehele proces kan door 1 persoon worden uitgevoerd.
Al met al een behoorlijke versimpeling en Arbo vriendelijke werkwijze waardoor
voor de vangrail het in prefab produceren van de vangrail nog beter valt te
realiseren.

