
ANLEGGSVALSER.



COMPACTION METER VALUE (CMV) 

• Responsbasert sensor

• Sammenlignbar med de 
andre systemene som
blir brukt i bransjen

• Begrensninger med 
denne teknologien:

– Kan ikke brukes med padfoot trommel

– Må ha vibratoren på for å kunne måle

– Samarbeid med SITECH på montering, service 
og support når maskin skal ha GPS og RTK 
eller full 3D

CMV Standard

GNSS Mapping SBAS

GNSS Mapping RTK



Energien responderer tilbake fra underlaget og

CMV sensoren registrerer dette

DOKUMENTERING MED CMV SENSOR

.

Energi fra trommel sendes ned i bakken. 

CMV sensor registrerer dette



Responssensor

Måledybde 1 - 2 m



MACHINE DRIVE POWER (MDP) 

• Energibasert System 
Fra Cat
– Måler rullemotstanden på trommel når

den ruller over overflaten

– Kan brukes både på slett trommel og
med padfoot trommel

– Kan måle på alle typer masser

– Virker også uten vibro på

• Samarbeid med SITECH på montering, service 
og support når maskin skal ha GPS og RTK 
eller full 3D

MDP Standard

GNSS Mapping SBAS

GNSS Mapping RTK



 Energi som trengs for å overgå rullemotstanden….

Myk overflate= Hardt å dytte !!!!!!!

Hard overflate= lett å dytte !!

Machine Drive Power



DOKUMENTERING MED MDP SENSOR

Trommel ruller over et ukompaktert område ,og sensoren i

hydraulikken registrerer stor motstand på trommel

Valsing på myk grunn krever

mere energi.

Valsing på hard grunn krever

mindre energi

Trommel ruller over et kompaktert område og sensoren i

hydraulikken registrerer mindre motstand på trommel



Er knyttet til de fysiske egenskapene til materialet som blir 
kompaktert ved bruk av maskinens energi som indikator
Med utgangspunkt i de "ulempene" et responsbasert system 
har

Energi Basert

Måledybde er 30-60 cm



VELG RIKTIG VALS TIL RIKTIG JOBB



3D på vals

Kompaktering og dokumentasjon



Alle Data i Visionlink





Ta Med Visionlink ut i felten. 

 m.myvisionlink.com

 Inkluderer alle 2D og 3D prosjekter

 Gir deg full oversikt



Oversikt over prosjektene (Dekningskart)



Dekningskart over ønsket prosjekt



Avgrenset prosjekt med valgt MDP verdi



Mykt punkt funnet med MDP



VISIONLINK
• Felles platform 

CAT og SITECH
• Service
• Maskintilstand
• Produksjons-

rapportering
• Historikk



KJØR TIL ALT 

BLIR GRØNT !!!!!

HAR DU RÅD TIL 

Å LA VÆRE?


