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Professioneel voor wegen en bestratings branch

Baanbrekende technologie door visionaire 
techniek sinds 1978.

Ramsloh Bezoekers- en Opleidingscentrum Experience center in Coreum, Stockstadt a. R.

Neem met ons contact op !

Bezoek ons op

Wilt u het Optimas nivelleersysteem
testen?
Bezoek ons in het Optimas Bezoekers- en Opleidingscentrum in Ramsloh of in 
onze experience center in Coreum. Hier demonstreren wij u graag de Optimas 
apparatuur - “live” in actie!

Natuurlijk kunt u de apparatuur ook zelf testen - zonder enige verplichting!

U bent bij ons van harte welkom!

Door de consequente verdere ontwikkeling van innovatieve ideeën, het gebruik 
van de modernste productietechnologie en de holistische ondersteuning van 
onze klanten, zijn wij ’s werelds nummer 1 in ons marktsegement
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Nivellering op het 

hoogste niveau!

Het volautomatische nivelleerapparaat 
– alle gangbare hellingsprofi elen kunnen worden aangebracht!

PlanMatic „PRO“ nivelleermachine

*Technische wijzigingen voorbehouden

Die PlanMatic „PRO“ besturingssysteem 
 Software speciaal ontwikkeld 

voor Optimas PlanMatic.
 Slechts één bedieningseenheid 

(joystick met groot display) toont 
alleen de voor de bediener rele-
vante informatie.

 Zeer eenvoudige bediening.
 Er kunnen maximaal 46 machine 

karakters worden opgeslagen.
 Met een druk op de knop kan de 

bediener het blad automatisch in 
de 0-stand zetten.

 Automatische detectie.
     laserontvanger of ultrasone 

sensor.
 MLS 820 ontvanger en ultrasone 

sensoren als standaard. 
 Systeem ook compatibel met 

componenten van andere be-
kende fabrikanten.

  Voor wielladers, schrankladers, 
verreikers en tractoren

 Hogere verwerkingssnelheid
  Minder mankracht nodig 

(1 persoon)
 Minder nabewerking
  Nivellering door achterwaartse 

en voorwaartse beweging 
  Compact ontwerp - kan ook 

worden gebruikt in kleine ruim-
ten of hallen

  Je kunt ook gelijk de hoeken 
meenemen

  Eenvoudige bediening - korte 
inwerkperiode

  Snelle montage en demontage 
(2 min.)

  Geen noodzaak om hoogte 
profi elen te stellen

  Weinig onderhoud (centrale 
smering)

 Lage transportkosten
   Alle systeemcomponenten 

(laser/hellingshoeksensor/ultra-
soonsensor) kunnen worden 
gecombineerd

   Zijkleppen hydraulisch verstel-
baar

  Bestrating van alle onderlagen - 
zelfs ballast

  Snelwisselsysteem voor wiella-
der (optioneel)

   Beschikbaar met 3D-bediening 
(optioneel)

   De ultrasone sensor regelt au-
tomatisch het openen en sluiten 
van de hydraulische zijkleppen. 
Centimeterprecies rijden langs 
de te detecteren lijn is niet meer 
nodig.

   Zijkleppen in de rijrichting aan 
de voorzijde (optioneel): ideale 
aanvulling voor de wegenbouw

   Hydraulische opklapbare schep 
(optioneel): voor het naar voren 
nivelleren of transporteren van 
materiaal naar behoefte.

   Speciale RAL-lakafwerking 
(optioneel)

Kenmerken van de  Optimas PlanMatic „PRO“: 

Het Optimas PlanMatic „PRO“, 
een nivelleersysteem als aanbouw-
deel voor wielladers, schrankladers 
en telescoopladers, biedt een volau-
tomatisch mobiel systeem dat nivel-
leerwerkzaamheden veilig, snel en ef-
fi ciënt uitvoert. Typische toepassingen 
zijn de aanleg van wegen, parken en 
industrieterreinen, het egaliseren van 
maneges, sportvelden of tennisbanen, 
en het egaliseren van hallen. Nivelleren 
met de Optimas PlanMatic is mogelijk 
door zowel achterwaartse als voor-
waartse beweging. 
Veel gebruikers verdelen het materiaal 
ruwweg op hoogte door naar voren 
te rijden, desnoods tot in de hoeken. 
Het materiaal wordt dan door de ach-
terwaartse beweging op de exacte 
hoogte gebracht. Alle systeemcom-
ponenten (laser, hellingshoeksensor, 
ultrasone sensor) kunnen worden ge-
combineerd. De ultrasone taster meet 
automatisch de hoogte boven de 
grond, het koord of de stoeprand. Vo-
lautomatische zijkleppen verminderen 
het correctiewerk. De nivelleerbalk kan 
manueel of volautomatisch worden 
bediend.

PlanMatic „Basic“ nivelleermachine

De perfecte oplossing voor alle vlakke 
oppervlakken in de wegenbouw

De Optimas PlanMatic „Basic“, 
een perfect nivelleerapparaat - volau-
tomatisch lasergestuurd - voor vlakke, 
eenzijdige en tweezijdige hellingspro-
fi elen. Het nivelleersysteem kan zowel 
manueel als volautomatisch worden 
bediend. Onze vereenvoudigde versie 
van de PlanMatic concentreert zich 
op de essentie dankzij zijn eenvoudi-
ge bediening en overtuigt bovendien 
door zijn uitstekende prijs-prestatie-
verhouding.

Typische toepassingsgebieden zijn 
het egaliseren van maneges, sportvel-
den of tennisbanen, en het egaliseren 
van hallen.

*Technische wijzigingen voorbehouden

Basisbreedte: 1,40 m
Werkbereik: 1,40 tot 2,00 m
1,70 tot 2,30 m (2 verbreders à 0,15 m)
2,00 tot 2,60 m (2 verbreders à 0,30 m)

Technische gegevens:*

Gewicht: 780 - 880 kg

Cilinderslag: 280 mm

Bedrijfsspanning: 12 en 24 volt

Nauwkeurigheid ± 0,4 cm

Overige: Ondermes verwisselbaar, zijklep-
pen hydraulisch verstelbaar 30 cm 
(volautomatisch in Trisonic-modus)

Basisbreedte: 2,00 m
Werkbereik: 2,00 tot 2,60 m
2,30 tot 2,90 m (2 verbreders à 0,15 m)
2,60 tot 3,20 m (2 verbreders à 0,30 m

De ultrasone sensor regelt au-

One-Man-Show:
Aankoppelen, Aanlsuiten, Gaan!

Optioneel: Hydraulische schep Optioneel: Verbredingsstukken Optioneel: Zijkleppen vooraan in de  
    rijrichting

Basisbreedte: 1,40 m
Werkbereik: 1,40 tot 2,00 m
1,70 tot 2,30 m (2 verbreders à 0,15 m)
2,00 tot 2,60 m (2 verbreders à 0,30 m)
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