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Celkový koncept

Před měsícem jsme Vám představili krátkou tabulku inovací, které jsme 

v průběhu letošního roku připravili pro Elise900. Vyjmenovat jeden bod za 

druhým ale nestačí, chceme Vám představit ucelený koncept, kterým třetí 

generace našeho velkého stroje je. Mnoho těchto změn jsme implementovali 

postupně. Není totiž našim cílem počkat na jedno bombastické odhalení, a přijít 

s něčím naprosto převratným, ale neustále posouvat možnosti našich strojů, 

krok po kroku.

Nejedná se ani o nový model, ani o facelift. 

Je to součet změn, které dohromady dávají 

stroj, který je zase o krok dál, o stupeň výš, 

o generaci vyvinutější. Pojďme krok po kroku, 

prozkoumejme do detailu každou změnu 

a její dopad na funkčnost, schopnost a projev 

stroje. Objevte s námi novou generaci 

Elise900.



Motor hydrauliky

Elise900 třetí generace pro 

hydrauliku využívá odlišný typ 

elektromotoru než pro pojezd, díky 

čemuž dosahujeme vyšší efektivity 

a celkově lepší funkčnosti systému. 

Nový motor nyní operuje při nižších 

otáčkách okolo 2700rpm, které jsou 

pro hydrauliku optimální. Motor je 

pak spojen přímo s rozvaděčem, 

což opět simplifikuje celý systém, 

usnadňuje montáž a servis, a snižuje 

hlučnost.

Měniče

S motory přímo spolupracuje také 

systém měničů otáček, které jsou 

nyní dvouprocesorové, a nabízejí 

tedy preciznější a citlivější řízení 

výkonu s pohotovější odezvou, 

dávající tak operátorovi do ruky 

ještě větší kontrolu. Díky nové 

řídící jednotce od výrobce Danfoss 

máme nyní také možnost „ušít“ 

parametrizaci stroje přímo na míru 

pro zákazníka tak, aby co nejlépe 

vyhovovala jeho přáním a potřebám.

Motory pohonu

Nově se v Elise900 nachází evropské 

elektromotory s vyšším kroutícím 

momentem o 40Nm, díky čemuž 

stroj nabyl na síle, kterou operátor 

rozpozná již při zatáčení, které je 

nyní plynulejší a s lepší odezvou, síla 

se rovnoměrněji distribuuje mezi 

pohyb vpřed a zatáčení.

Oproti předchozí verzi má Elise900 

třetí generace znatelně hladší 

projev, stroj se chová ukázněněji 

a pohodlněji pro operátora.

I přes svou větší sílu jsou ale nové 

motory efektivnější a hospodárnější, 

lépe nakládají s energií, a díky své 

konstrukci mají vylepšené chlazení, 

díky čemuž klesá riziko přehřátí.

Ve strojích třetí generace jsou 

trakční motory užívané pro pohon 

odlišné od motoru pro hydrauliku.

Hydraulické válce

Vylepšili jsme i hydraulické válce na rameni 

a výložníku Elise900. Jejich nová generace je 

vyrobena z materiálů vyšší kvality, disponuje 

odolnější vnější konstrukcí a posílenou pístnicí. 

Díky těmto vylepšením se zvyšuje jejich ochrana 

vůči poškození i dlouhodobá životnost a dochází 

tedy ke snížení nutnosti servisu či výměny.

Elektronická brzda

Změnou také prošel systém brzd. 

U třetí generace Elise900 již nenajdete 

hydraulickou brzdu, ta byla plně nahrazena 

systémem elektromagnetického brždění. 

To nabízí nejen větší stabilitu a jistotu při 

zastavení ve svahu. Pokud je stroj potřeba 

odbrzdit, například pro tažení nepojízdného 

stroje, se díky elektromagnetické brzdě 

zcela eliminoval proces manipulace s tlakem 

hydrauliky, a vše je tak možné udělat 

jednoduše za pomocí připojení brzd na zdroj 

elektrické energie.

Díky elektromagnetickému brzdnému 

systému se na stroji celkově zjednodušil 

hydraulický okruh a jeho údržba.



Vyrovnávání lopaty

Vylepšení hydraulického systému 

pozná operátor i během jízdy 

v terénu díky dokonalejšímu 

systému vyrovnávání lopaty, který 

nyní přesněji a rychleji reaguje 

na změny povrchu, náklonu 

a nerovnosti podkladu. Vyrovnávací 

systém například při stoupaní či 

klesání pod velkým úhlem, nebo 

při zvedání výložníku v kopci, 

automaticky upravuje pozici lopaty 

tak, aby se zamezilo vyklopení či 

rozsypání nákladu.

Joysticky

Kompletní výměny se dočkaly ovládací 

joysticky. Ty jsou nyní preciznější, s menším 

odporem a možností nastavení jejich 

parametrizace, jedná se tak o více intuitivní 

systém ovládání, který si lze přizpůsobit podle 

vlastních preferencí. Změnu jejich citlivosti 

rozpozná operátor například u pohybu 

výložníku a lopaty, který je nyní přesnější 

a „lépe padne do ruky“

Nové CAN joysticky jsou nyní připojeny přímo 

na CAN ‑BUS sběrnici bez použití analogového 

převodníku. Počet vodičů tedy klesl na 4, 

z předchozích 25, díky čemuž jsou joysticky 

spolehlivější a jednodušší na servis a výměnu.

Tlačítko F2 nyní funguje i na přepnutí celého 

stroje do stand ‑by režimu, na levém joysticku 

nyní operátor může volit rychlost pojezdu, 

zatímco na pravém upraví rychlost hydrauliky, 

nemusí tedy vůbec pouštět ovládací prvky 

z ruky.

Stejně tak se na joystick přesunulo i ovládání 

ostřiku, se kterým je nyní spojen i automatický 

stěrač.

Hard-mount display

Zásadní změnou ovládacích prvků stroje je 

nová možnost takzvaného „hard ‑mount“ 

displaye, doplňkové výbavy, která nahrazuje 

mobilní telefon, a funguje jako centrální 

ovládací panel stroje. Usazen v pravém 

horním rohu kabiny, nabízí display možnost 

nastavení třech profilů nastavení rychlosti 

pojezdu a hydrauliky, každý přizpůsobený 

potřebám různých operátorů, nebo pro 

fungování ve specifickém prostředí.

Display také nabízí přehled o náklonu stroje 

v reálném čase, společně se sub ‑menu pro 

chybové hlášky a diagnostiku. Tuto variantu 

ovládacího panelu lze zpětně implementovat 

pomocí přestavbové sady do strojů straších 

generací.

Start button

Klíček byl nahrazen jednoduchým 

startovacím tlačítkem, které je nejen 

intuitivní a pohodlné, funguje ale i jako 

nouzové přerušení a bezpečností pojistka 

stroje, které jej nejen okamžitě zastaví, ale 

odstaví i veškerou elektroniku.

Stand-by režim hydrauliky

S motorem souvisí i nová možnost 

jízdy bez hydraulické pumpy, kdy se 

systém přepne do stand ‑by režimu. 

To umožňuje Elise900 nejen tišší 

provoz například během přejezdu 

mezi lokacemi, ale i samozřejmě 

i úsporu energie.



Bezpečnost

První bezpečnostní prvek pozná 

operátor hned při vstupu do kabiny, 

díky novému senzoru uzavření dveří.

Ten nyní oznámí nedovřené dveře 

unikátním zvukovým tónem, 

který již operátor nezamění za 

jiný, a bez jejich dovření zůstává 

stroj deaktivovaný. O nezavřené 

dveře tak už nepřijdete zvednutím 

výložníku.

Bezpečností pás je nově vybaven 

inteligentním čidlem, které si 

pohlídá, že je operátor skutečně 

připoutaný, a nenechá se snadno 

obejít zapnutím za zády.

Výše zmíněné stop tlačítko má také 

svozu roli v bezpečnosti, jednou 

z jeho klíčových funkcí je totiž 

okamžité nouzové odstavení stroje.

Baterie

Pro standardní baterie jsme zvolili 

novou povrchovou úpravu jejich vany, 

která eliminuje riziko rzi a poleptání, 

a předchází tak změně barvy celého 

bateriového packu. Dále je nyní 

v rámci aplikace i přesně zobrazována 

kapacita baterie.

U předchozích verzí uváděná hodnota 

reprezentovala aktuální vytížení 

baterie, nyní přesně zobrazí skutečné 

množství energie v baterii – tak jako 

třeba smartphone nebo laptop.

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání přes ovladač Danfoss pro Elise900 se nyní samo aktivuje, pokud není 

zatížená sedačka v kabině. Dále lze na ovladači měnit rychlost pojezdu a hydrauliky, 

a stejně jako u MiniZ je možné rychlosti redukovat přes přepínač želva/králík.

Strukturální prvky

a povrchová úprava

Elise900 třetí generace je odlišná již 

na první pohled. Díky nové technologii 

povrchové úpravy konstrukce 

a lakováním pomocí technologie 

práškování je nyní stroj odolnější 

vůči poškrábání a rzi, hladký povrch 

mu propůjčuje nejen atraktivní 

vzhled, ale především zlepšuje jeho 

omyvatelnost a usnadňuje celkovou 

údržbu, a precizně opracované, 

laserem řezané hrany usnadňují 

montáž a opravitelnost v případě 

nutné výměny části konstrukce.
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