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Motto: Nebuďme líní použít inovace



3D technologie pro registrování a následné 

replikování příčných sklonů – SLOPE REPLICATOR
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Problém:
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❑ Čte a záznam sklonů v prvním pojezdu

❑ Automatické nastavení během druhého pojezdu

❑ Navázání na příčný sklon prvního pojezdu

❑ Multiplex na obou stranách

❑ Konstantní hloubka na obou stranách

❑ Manuálně nastavovaného (v přechodnici)

Požadavek stavby je odfrézovat danou hloubku a povrch průměrovat multiplexem.
Problém pro obsluhu nastává v posledním pruhu, kde není možné řídit frézu na venkovní straně hloubkou.
Obsluha během předposledního pojezdu zapisuje aktuální sklony “co vidí fréza” na okolní povrchy.
Nebezpečí smytí deštěm a nárustu nákladů (měření sklonu vodováhou)

Automatizované řešení:

Díky replikátoru pouze zvolí offset a nemusí nic zadávat. Toto je hlavní výhoda.

• Pro strojníka jednoduchost

• Pro managera kvalita, rychlost, cena



Snaha o maximální jednoduchost: 

2 tlačítka: Nahraj a Replikuj
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Replikace jízdy:
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Funkce programu:
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❑ Záznam prvního frézovaného pojezdu:

❑ GNSS trajektorie

❑ Příčný sklon frézování (vyčítaný ze senzoru frézy)

❑ Hloubky frézování (v budoucnu) 

❑ Replikace zaznamenané jízdy:

❑ Určení příčného sklonu z předchozího pojezdu

❑ Modifikace hodnoty – přičtení konstanty pro dodržení podřezů

❑ Zobrazení aktuálního staničení („vím, ze jsem v půlce – nevyjde mi voda“)
❑ Automatické nastavení příčného sklonu na fréze

❑ Další funkce:

❑ Vyhlazení návazných sklonů (plynulejší jízda)

❑ Označení úseků, kde byla provedena nějaká změna (např. pro účel opravy)

❑ Orientace v staničení a délce úseků

❑ Report odpracované práce



Komponenty:
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▪ GNSS přijímač

▪ Počítač

▪ Kabely, konektory a převodníky

▪ Baterie

Instalace 10 minut

Není nutné školení



Testování – dálniční nájezd Tuřice:
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VIDEO z frézování



Záznam jízdy:
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Job report:
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❑ Choulostivá data zákazníka:

❑ Off-line

❑ Šifrováno

❑ Záznam časů, sklonů, staničení – polohy

❑ Záznam funkce zařízení SR (černá skříňka)



Benefity systému:
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❑ Není nutné sprejovat hodnoty sklonů na kraj vozovky.

❑ Snižuje riziko chyby způsobené obsluhou.

❑ Obsluha stroje má více času na okolní práci, jelikož nemusí nastavovat parametry 

frézování.

❑ Jednoduché a intuitivní ovládání programu

❑ Kvalita, rychlost , cena

❑ REPLIKATOR + GPS II = 3D MILLING !!! (Replikátor je jeden z modulu DMU. Stejná HW 
sestava doplněna o druhou GPS může být použita pro 3D diferenciální frézovaní)

❑ FINISHER slope navigator (Stejná HW sestava půjde použít v budoucnu i pro finišer s funkci 
„automatická navigace/zobrazovaní příčných sklonu“)



www.ExactStreet.com
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http://www.exactstreet.com/

