Stable Blade

para motoniveladoras

> Assuma o controle da sua grade
• A Stable Blade é proativa e detecta o ressalto da lâmina antes de você reduzir a aceleração da máquina até que esteja em um terreno
mais liso.
• Menos ressalto significa menos uso e desgaste da lâmina.

> Conforto maior
• Facilidade de passagem na grade com menos desconforto ao forçar a cabine.
• Controle o ressalto automaticamente com a Stable Blade para aperfeiçoar a qualidade geral da rodovia e reduzir o desgaste
dos veículos.
• Configure a velocidade da máquina e ajuste os níveis de sensibilidade para que se apliquem aos seus métodos operacionais.

> Redução de danos
• Economize combustível com uma menor necessidade de repetir o trabalho após a ocorrência de dano por ressalto da lâmina.
• Termine com menos passagens sem reduzir o ritmo do trabalho e sem desperdiçar materiais devido aos danos do ressalto.
• Reduza a necessidade de repetir o efeito washboard proporcionado pelo ressalto da máquina.
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Redução do ressalto

"A Stable Blade reconhece o ressalto e irá automaticamente diminuir o ritmo,
até que esteja completamente fora de ressaltos. Se observar a relação entre
a quantidade de trabalho e combustível utilizado, você estará com uma grande
vantagem, sem dúvidas quanto a isso".
– Troy Schroeder, McPherson County, Trabalhos Públicos KS

"Temos muitas saliências rochosas que ficam impregnadas na estrada e sempre
que você as atingia, era preciso recuar o acelerador. Com a Stable Blade, sua
velocidade será reduzida sempre que atingir essas saliências. Não há qualquer
efeito washboarding e, assim que a lâmina ficar estável novamente, ela reassume
do ponto em que o processo foi paralisado. Ela faz tudo rapidamente. Não é preciso
limpá-la repetidas vezes".
– David Reeves, Franklin County KS

"É o melhor recurso que percebi na Cat ® Graders até agora. É um ótimo recurso.
Acho que as minhas rodovias melhoraram".
– Luke Wanninger, Sumner County, KS
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