DIN MASKIN KAN MER
Styrsystem och produkter för mobila maskiner
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Vi förädlar
din maskins potential
Excidor AB utvecklar, tillverkar och marknadsför styrsystem, programvaror, knappsatser och
elektronik till flexibla förarmiljöer. Våra lösningar finns i bland annat grävmaskiner, lastmaskiner,
järnvägsapplikationer, lastbilar, skogsmaskiner, truckar, flishuggar och andra mobila sammanhang.
Produkter och styrsystem från Excidor är oömma, enkla att använda och underhålla och höjer därför
värdet på maskiner som kompletteras med sådan utrustning. Allt kommer snabbt på plats och är
förstås utformat enligt de senaste ergonomiska rönen. Detta har bidragit till att göra oss populära
bland inte bara påbyggare och maskintillverkare, utan även hos entreprenörer och maskinförare.

En stabil partner
Sedan starten 1991 har efterfrågan av våra produkter och kompetens stadigt ökat. I dag är vi ca 35
medarbetare vid anläggningen i Bollnäs och omsätter cirka 60 miljoner kronor.

Så började det
Excidor grundades 1991. Vår första egenutvecklade knappsats med joystick kom redan 1996 och
blev snabbt en stor framgång. Det första egenutvecklade kompletta styrsystemet lanserades några år
senare och 1999 togs beslutet att helt satsa på styr- och reglerteknik. Efter att vi 2007 också kunnat
presentera ett helt nytt system för tiltrotatorer, som blivit en stor succé, inledde vi en utbyggnad i form
av en produktionshall vid våra egna lokaler i Bollnäs.

ISO
14001

ISO
9001

ER LEVERANTÖR AV DISPLAYER, TOUCHSCREENS,
INBÄDDADE SYSTEM OCH TILLBEHÖR
Vi tillhandahåller rätt lösning enligt Era önskemål. Expertis och mångårig erfarenhet
tillsammans med våra leverantörer gör oss till en konkurrenskraftig och flexibel partner.

www.scancraft.se
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SUPPORT
“Tillgänglighet är viktig för våra kunder och
Excidor har en mycket bra support, de är
professionella och svarar snabbt“
TOBIAS LINDSTRÖM, MASKINVÄST

Elektromekanik
Kablage
Installation
Välkommen att kontakta oss!
tel: 08 445 28 00

www.Vanpee.se

Ingår i Lagercrantz gruppen
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Christer nöjd med
Excidors styrsystem
Christer Dalmans, CD Entreprenad AB i Malung, har köpt den första Komatsuhyveln i Sverige.
Maskinen är utrustad med ett styrsystem från Excidor. Här följer ett utdrag ur en artikel i tidningen
Trucking Scandinavia.
Christer Dalmans har kört väghyvel i 50 000 timmar under 30 år, men har aldrig ägt en
Komatsuhyvel förrän nu. Liksom många entreprenörer tycker Christer att en maskin inte är riktigt
färdigutvecklad när den levereras från fabriken.
– En väghyvel extrautrustas en hel del för att kunna användas i Norden. Det gäller oavsett om det är
en Komatsu, en Caterpillar eller något annat märke, säger Christer Dalmans.
Christers Komatsu GD675 har försetts med vinge, spridare och snöstopp från Mählers och frontblad
från Gjerstad. Det nya styrsystemet har tagits fram i samarbete med Excidor. Hyveln har fått ett nytt
ventilpaket för extrautrustning med upp till fem extrafunktioner. Det nya systemet för konstanttryck,
som arbetar direkt med Komatsus elservo, innebär att föraren via displayen enkelt kan välja högre
eller lägre tryck på huvudbladet separat för höger och vänster sida.

Läge efter årstid
På displayen kan föraren även välja vinter- eller sommarläge. I vinterläget är hydrauliken anpassad
för sidoplogen och i sommarläget är hydrauliken anpassad för strängspridaren.
– En annan bra nyhet är automatisering av vingen. Genom att trycka på en knapp går den ut till ett
förbestämt läge. Tryck igen så går den in.
Christer uppskattar även att Komatsuhyveln har både ratt och spakstyrning.
– Ofta använder man ratten vid transport och styrspaken vid hyvelarbete. Det är en smaksak vad
man föredrar, men det är bra att valmöjligheten finns.
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Joysticks
Större enaxliga

Tumjoysticks och rullar

Joysticks
Mindre enaxliga

Joysticks
Mindre fleraxliga

Joysticks
Större fleraxliga
Beröringsfria givare
Med axel

Handtag

Lutningsgivare

Potentiometergivare
Beröringsfria givare
Utan axel

Givare
För inbyggnad i cylindrar

Beröringsfria givare

Joysticks, positions- och lutningsgivare sedan 1988
Läs mer på elwia.se eller ring 08-765 60 92
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“Anledningen
att vi valde just
Excidor var de
goda referenser jag
fått av kollegor i
branschen“
JOACHIM MÅRTENSSON,
SERVICEMARKNADSCHEF,
SÖDERBERG & HAAK MASKIN AB
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ExciControl TRC

– komplett system för
tilt- och rotorkontroll
ExciControl TRC använder vår patenterade lösning för kontroll av proportionalventiler, vilket ger en
överlägsen mjukhet och känsla. TRC är som alla våra produkter mycket enkelt att montera med enkla
fästen, färdiga kablar och stora möjligheter att ställa in systemet efter ditt behov. Om maskinen sedan
tidigare har funktioner i befintliga handtag så kopplas även dessa enkelt till systemet. Mycket av
inställningar, felsökning och konfiguration kan enkelt göras direkt i displayen.
Med ExciControl TRC Concept ersätts alla märkesspecifika system för tilt- och rotorkontroll. Ett enda
system gör det enklare och mer lönsamt att erbjuda valfrihet.

ExciControl TRC
•
•
•
•
•

Överlägsen mjukhet och precisionsstyrning
Färgpekskärm med logiska menyer
Individuellt val av funktioner
Enkel installation
Robust och säker konstruktion

Optioner
Med ExciControl TRC finns ett antal tillval som systemet kan kontrollera.
Följande tillval finns (beroende på maskintyp):
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjulstyrning med hastighetsbegränsning
Bandstyrning
Schaktblad
Grävbroms
Bomdämpning
Automatväxling
Adaptivt smörjsystem
Integration mot grävsystem

Kompletta satser finns för:
Caterpillar, Hitachi och Komatsu men
passar att installera även på övriga
maskinmärken och de flesta stora
tiltrotatormärken.

INSTALLATION
“Systemet är snabbt och enkelt att installera, Excidor
tillhandahåller bra installationshandbok och quickstart-giude“
FREDRIK SÖDERLUND, WORKSHOP MANAGER, GT CENTER

Kablage och elsystem
till kunder i de mest
krävande branscherna.

Atlings Maskinfabrik AB har sedan starten 1947 varit
en partner till svensk och internationell verkstadsindustri
inom skärande bearbetning, logistiklösningar
samt montagelösningar.
www.aqg.se

0297-557 00 • www.atling.se
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ExciPad knappsatser

– kom närmare maskinen
En knappsats från Excidor ger dig större kontroll över din maskin, där säkerhet, funktionalitet och
produktivitet är i fokus. Produkterna är lika enkla att installera och underhålla som att använda och anpassa.
Tillsammans med våra styrenheter får du ett komplett styrsystem som tar din maskin till en helt ny nivå.
Vi kan leverera en mängd olika alternativ av knappsatser och joysticks för olika maskiner och
arbetsuppgifter. Många av våra knappsatser är designade med den främre delen uppvinklad, vilket gör alla
funktioner lättillgängliga och synliga. Våra olika knappsatser kan levereras med mångledad kabel eller med
kommunikation via CanBus, vilket ger en enkel och snygg montering till förarstolen.

Joysticks
Vi tillhandahåller många olika joysticks där den gemensamma nämnaren är hög kvalitet och bra precision.
Vi har joysticks som kan levereras som 1-axlig, 2-axlig eller 3-axlig. Det är även möjligt att få 3-axlig joystick
med fem inbyggda brytare i spakhuvudet. Vi levererar även olika modeller av större joysticks (handtag) för
manövrering av exempelvis tiltrotatorer på grävmaskiner.

Tangenter
Vi har en mängd olika lösningar på tangenter. Dels vanliga tryck- eller vippströmbrytare, men även mer
sofistikerade lösningar där tangenter tillverkas av silikon och där det finns möjligheter till egen färgsättning,
egna symboler och bakgrundsbelysning. Vi har många typer av switchar i vårt sortiment och kan oftast
erbjuda en modell som passar för användarens behov. Om vi mot förmodan inte skulle ha önskad modell i
vårt lager, så gör vi naturligtvis allt vi kan för att hitta en lämplig lösning.

Forma Plast AB arbetar med vakuumformning, formsprutning och montage av produkter
där plast utgör hela eller delar av produkten. Många kunder efterfrågar allt mer kompletta
detaljer vilket gör att vi del eller slut monterar en stor del av de produkter vi tillverkar.
Ockelbo, där Forma Plast AB är beläget, har en lång historia inom plasttillverkning genom
bla tillverkning av bilkarosser, båtar, skoterhuvar och på senare tid även vattenrutschbanor av större modell.
1990 Grundades Forma Plast AB och startade då med en vakuumformningsmaskin som
blev till salu pga att snöskotertillverkningen upphörde i Ockelbo. Vi har idag 4 st vakuumformnings maskiner samt 2st 5-axliga CNC fräsar. Den tredje CNC-fräsen kommer att
levereras till oss under Q2 2020.
Våra kunder finns i framför allt inom fordonsindustrin men även producenter av tex medicinteknik, snökanoner, processutrustning, växthus, säkerhetsutrustning till vägar m.m.
tillhör vår kundkrets.
Vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster då fler och fler branscher upptäcker att vakuumformning är en effektiv och miljövänlig produktions metod för små och medelstora serier.
Vi hjälper till med 3-D modellering vid anpassning eller helt ny 3-D modell av produkt. Vi
ser en ökande trend med utbyte av metallprodukter mot plast.
Vi ser fram emot er förfrågan. Välkomna!

Hamrångevägen 16 816 31 Ockelbo • 0297-411 00 • info@formaplast.se • www.formaplast.se
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• Vakuumformning av hög kvalitet
• Växande bransch
• Ny investering 2020, 5-axlig
CNC fräs
• 3-D modellering
• Metall ersätts av plast
• Personal med över 100 års samlad erfarenhet av
vakuumformning
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ExciControl MH

– gör din lastmaskin till en
mångsidig redskapsbärare
Ett system till alla redskap. Med ExciControl MH kan du ergonomiskt och enkelt hantera alla de
olika redskap du använder till din lastmaskin. Med några enkla tryckningar i displayen justerar du
inställningar för ditt redskap eller byter till annat redskap.
Tiden då man monterade flera olika system i hytten är förbi. ExciControl MH är utvecklat för att
du som förare enkelt ska kunna hantera alla de olika redskap du använder till din lastmaskin.
ExciControl MH består av en kraftfull styrdator som hanterar en mängd olika redskapsalternativ.
Framför spakstället monterar du en 3,5 tums färgskärm med touchfunktion, där du gör alla
inställningar och redskapsval. Skulle något inte fungera så finns inbyggd felsökning i skärmen.
ExciControl MH sköter också mängden olja som ska levereras till ditt redskap. Det gör att maskinens
bränsleekonomi kan optimeras och livslängden på redskapen förlängas.

ExciControl MH finns idag för en mängd varianter av:
•
•
•
•
•

Plogar - vikplog, diagonalplog, U-plog, med eller utan snöstopp
Gaffelställ - med eller utan vridbart fäste
Sandsspridare
Sopvals - med eller utan sidoborste
Upptagande - med flera inbyggda funktioner

Systemet kan kontrollera (beroende på maskintyp):
• Flöde till redskap ställbart mot maskinens hastighet och motorvarvtal (sop- och sandspridare)
• Detektera maskinens färdriktning för att ej förbruka sand vid backning (ställbart)

Följande extra utrustning finns att köpa till:
• Ventil för skifta 4/5 eller 3/6 funktion
• Lägesgivare med automatik för vridbart redskapsfäste

Optimerad för redskapsmärken:
I systemet finns fördefinerad inställningar för ett flertal av bl.a
Drivex och Holms produktprogram, antal redskap och märken
utökas löpande.

ExciControl MH finns för:
Volvo
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produktnyhet

Enkelt att styra redskapen med ExciControl MH

”Optimera sandningen och
spara pengar”

Dosera exakt mängd sand i vint
er så slipper du köra onödigt mån
ga vändor för att
hämta ny. Visst låter det bra?
Med ExciControl MH kan du styr
a funktioner och
redskap i din lastare och du får
– precis som namnet lovar – bät
tre kontroll.
– Dessutom är tekniken otroligt
enkel och smidig, menar Oskar
Olsson, ägare till
Oskar Olsson Bygg och Entrep
renad.
ExciControl MH är ett nytt system för hjullastare som justerar
hydraulflödet mer exakt och som
gör det möjligt att styra hjullasta
rens redskap. Det är en liten
ergonomisk apparat som eftermonteras i hjullastaren. Och med
några enkla tryckningar i displayen kan du till exempel tända
positionsljus på redskapet, fälla
ut sidovingarna vid plogning och
slå på vattnet vid sopning.
Anpassar efter hastighet
Och kanske en av de främsta fördelarna – vid sandspridning kan
du styra exakt hur mycket sand
som portioneras ut.
– I dag sandar du samma
mängd oavsett vilken hastighet
du kör i vilket innebär att det går
åt onödigt mycket sand när du
saktar ner. Med ExciControl MH
kan du automatisk reglera mängden sand som doseras ut och
anpassa det efter hastigheten,
26 SWE CON MAG AZIN E no
3 2019

färdriktning och den slutar sanda
om maskinen står still. Och efter
som du doserar exakt den mängd
sand som behövs, ja då blir även
turerna för att fylla på färre, förklarar Mikael Nordell, produktspecialist hjullastare vid Swecon.
”Vi spar bränsle”
Oskar Olsson och hans kollegor
vid Oskar Olsson bygg och entreprenad i Bollnäs är snart inne på
sin tredje säsong med ExciControl MH.
– Största vinsten för oss är att
vi kan ställa in exakt den mängd
sand vi vill portionera ut vilket
gör att vi spar bränsle. Dessutom
är den otroligt smidig, det sköter
det sig mer eller mindre av sig
självt, förklarar Oskar Olsson och
fortsätter:
– Det är bara att parera mängden under tiden du kör. Är det till
exempel väldigt halt kan du med
en enkel tryckning på displayen

öka mängden. Och displayen i
sig är enkel, den lär man sig
snabbt.
Oskar rekommenderar varmt
ExciControl MH till andra inom
branschen:
– Absolut! Dessutom har den
ju flera funktioner man kan ha
nytta av, som vid sopning till
exempel.
Minskar slitaget
Förutom att ExciControl MH
minskar bränsleförbrukningen
minskar den också slitaget på
redskapen. Vanligtvis går ett redskap igång 100 procent direkt
vid start vilket sliter både på
hydraulmotorer och cylindrar.
Med ExciControl MH kan du som
förare lägga in en rampning, för
både mjukstart och stop. På så
sätt är du snällare mot hydraulmotorer och cylindrar och även
mot redskapen, som sandspridaren och borsten till exempel.

Mer om ExciControl MH
• ExciControl MH är en displayst
yrd
redskapshantering för Volvo hjull
astare, kompatibel med L60H, L70H
,
L90H, L110H och L120H.
• Med ExciControl MH kan du
enkelt
justera eller byta till ett annat redskap.
• I dag kan du styra följande reds
kap
med ExciControl MH: vikplog,
gaffelställ, sandspridare, sopvals
(med eller utan sidoborstar) sam
t
växla plats på 3:e–4:e funktion.
• Styrning av vridbart redskaps
fäste/
skevfäste med automatisk återg
ång
till förvald position.
• Beroende på maskintyp kan du:
reglera flödet mot maskinens hastighet och motorvarvtal, detektera
maskinens färdriktning för att slå
på/av funktioner vid fram respektive back samt reglera marktryck
för
sop och borstar (gäller vissa redskapsmodeller).
• Vid användning av sopvals kan
du
kontrollera önskad oljemängd från
maskinen och även reglera mark
trycket beroende på underlag eller
mängden ”skräp” (gäller vissa
redskapsmodeller).
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ExciControl WS

– spakstyrning för hjullastare
ExciControl WS gör det möjligt att styra hjullastaren med joystick och reglage direkt monterade på
armstödet. ExciControl WS gör din lastare till en lättkörd och ett ergonomiskt arbetsredskap.
Systemet monteras enkelt och levereras komplett med armstöd, styrventil, kablage och styrenhet.
Säkerheten är mycket hög och systemet avaktiveras omedelbart då du tar tag i ratten eller fäller upp
armstödet. Oavsett om ExciControl WS är aktiverat eller inte fungerar alltid maskinens rattstyrning
som vanligt.

ExciControl WS
•
•
•
•
•
•

Kan monteras direkt i ny maskin från fabrik eller återförsäljare
Finns för många modeller och märken
Tillförlitlig - levererats till ÅF och maskintillverkare sedan 2012
Progressiv styrning - för optimerad säkerhet och kontroll
Produktivitet - ökad kundnytta
Enkel att - installera, supportera och använda

Maskinsäkerhet
ExciControl WS är i alla delar utvecklat med maskinsäkerhet i åtanke. Vi har även egenutvecklade
hydraulventiler för maximal säkerhet och funktionalitet när det gäller den hydrauliska delen av
3
systemet. Excidor levererar ett system utvecklat för att uppfylla standarden ISO5010 för en max
2
hastighet av 20 km/h.

ExciControl WS finns för:
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Case, Caterpillar, Doosan, Hitachi, Hyundai, JCB, Komatsu, Liugong,
Merlo,
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“Med ExciControl WS kan jag arbeta längre och
effektivare tack vare en bekväm och ergonomiska
arbetsställning“
S6URBAN

HOLMGREN, BOLIDEN TRAKTOR
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BACKKAMERASYSTEM OCH LED-BELYSNING!

C
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Sedan 1995 har Wip´s kunder främst från gruvindustrin, skogsindustrin och åkeribranchen köpt Wipomatic backkamerasystem
som säljs världen över. Wipomatic är ett kvalitets märke som Wip
jobbat fram och Wip har nu även märket Wip Light med
arbetslampan W160-F60WL med grym kvalité.
Är dina lampor utsatta så ni får byta ofta då kanske du är nyfiken
på lampan, se gärna stresstest på arbetslampan W160-F60WL på
www.wiplight.se.
www.wipomatic.nu info@wipomatic.nu +46 243 255 010
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ExciControl Concept

– skräddarsydda lösningar

Vår specialitet är att komponera ett komplett styrsystem för ett speciellt ändamål. Vi jobbar tillsammans
med dig som kund för att välja rätt styrdator, knappsats, joysticks och övriga komponenter. Allt för att
styrsystemet ska bidra till att du kan tillverka och leverera en så ergonomisk, funktionell, effektiv och
stryktålig maskin som möjligt.
Är du tillverkare av en maskin? Vi följer dig gärna genom hela ditt projekt när du utvecklar en ny
maskin eller om du ska modernisera en befintlig maskin. Är du återförsäljare av maskiner och vill utrusta
med redskap och andra funktioner? Då finns både färdiga lösningar men också möjlighet att utveckla
nya tillsammans med dig.

Hos Excidor kan du få hjälp med:
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektledning
Elkonstruktion
Hydraulikkonstruktion
Programmering
Tillverkning
Dokumentation
Riskanalyser
Support

Elektroniktillverkning för industri
och konsumentapplikationer.
Utveckling och tillverkning med
kunden i fokus.

Supplier for
With self-developed control system, key rates and joysticks
lead the development within mobile machines for an ergonomic
and flexible work enviroment.

Vi finns i Leksand
www.sterner.se

• 17770 • www.jssverige.se

Industrigatan 7
SE-821 41 Bollnäs
Tel +46 (0)278-136 70
sales@excidor.se
www.excidor.se

