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KRANBETJENING TIL ALLE FREMSYNEDE SKOVFOLK

PERFEKT UDSYN
HiVision™ er en ny måde til at betjene din skovkran med
kamerabaseret vision-teknologi. Det øger også effektiviteten på
en smart måde med højere last og lavere brændstofomkostninger.
Med HiVision™ betjener du kranen, som du altid
har gjort, med betjeningsanordninger, du har
vænnet dig til gennem årene.
Den eneste forskel er, at du kan se

arbejdsstedet gennem 3D-specialbriller.
Oplevelsen er så naturlig, at du næsten ikke kan
skelne den fra virkeligheden.

HiVision™ giver dig mange vigtige fordele. Du får
flere effektive timer ud af arbejdsdagen, fordi du
kan blive i lastbilens førerhus og arbejde derfra.

180 grader med fremragende udsyn i
yderområderne. De hævede kameraer giver dig
overblik og kontrol med arbejdsstedet.

Du vil kunne øge lasten, fordi du slipper for
vægten af en hytte til kranen. Desuden får
du bedre læsningsmuligheder, så du kan
transportere mere effektivt og spare brændstof.

Vision-teknologien har gennemgået en kolossal
udvikling de seneste år. HiVision™ giver dig en
totaloplevelse af at stå lige ved arbejdsstedet og
se det hele direkte med dine egne øjne. Derfor
er det meget nemt at komme i gang og arbejde
effektivt med HiVision™.

For ikke at nævne det behagelige ved at blive
inde, når det er koldt eller regner udenfor. Du
sætter dig bare bag betjeningsanordningerne,
tager brillerne på og begynder at arbejde med al
den komfort, du har i lastbilens førerhus.
Du vil opleve, at du kommer helt tæt på
arbejdsstedet. Synsvinklen udvides til over

Teknologien er der nu. Prøv den i dag. Måske
bliver din næste kran betjent ved hjælp af
HiVision™.

"

Jeg har altid haft skoven i blodet.
Min far plejede at tage mig med
på arbejde, da jeg var barn. Jeg
vidste lige fra begyndelsen,
skoven er der, hvor jeg hører til.
Og her er jeg så nu, med egen
lastbil og skovbrugskran.

Jeg husker, hvordan min far plejede at løbe rundt som en gal
og ordne ting, før han kunne komme i gang. Selvom han havde
en kran, så var der så mange ting, han skulle tage sig af. Det er
meget anderledes i dag. Vi har teknologien på vores side.
Og det bliver mere og mere behageligt år for år. Det er svært at
forestille sig, hvordan jeg plejede at arbejde fra et nock-sæde
for kun få år siden.
Nu har jeg brugt HiVision™ i en uges tid. Første gang, jeg tog
brillerne på, tænkte jeg: "Det her bliver ikke nemt". Men det
viste sig at være overraskende nemt, og efter kun et par dage
føltes det som den mest naturlige ting i verden.
Nu har jeg en lettere kran, og det betyder, at jeg kan læsse flere
stammer. Det er faktisk derfor, jeg valgte HiVision™. Den ekstra
last betyder flere penge i lommen.
Men jeg må indrømme, at jeg også kan lide tanken om at blive i
lastbilen under arbejdet. Så langt nordpå, som vi er, har vi seks
måneder med vinter og så et par måneder med regnvejr oveni.
Mere eller mindre.

Der er noget evigt ved skoven.
Vi deler din passion for skoven.
Det er trods alt her, vi bor og arbejder.
Og har gjort det i generationer.

BASERET PÅ DEN
NATURLIGE VISIONTEKNOLOGI:
VORES EGEN
Et specialkamera på hver side af lastbilen
hjælper operatøren med at holde øje med
støttebenene, når de køres ud eller ind.

Kamera-overlapning

HiVision™ lader operatøren se den fysiske virkelighed gennem et
kamera med 3D-specialbrillerne. De betjener deres kran med almindelige betjeningsanordninger, som er monteret i lastbilens førerhus.
Vi har efterlignet det menneskelige syn. Det menneskelige 3D-syn er baseret på, at der er lidt
afstand mellem vores to øjne. Vores billede af
virkeligheden bliver dannet i hjernen, der
kombinerer informationen fra venstre og højre
øje, så vi fornemmer dybde og afstand.

HiVision™ fungerer på samme måde. Kameraerne
er placeret med en bestemt afstand fra hinanden
og kombinerer det venstre og højre synsfelt, så vi
får en 3D-oplevelse gennem brillerne. Derfor
oplever operatøren et synsfelt, der minder meget
om virkeligheden.

Sådan fungerer det
Med HiVision™ erstattes kranens hytte med et vision-system.
Højkvalitetskameraerne optager fra det bedst mulige udsigtspunkt.
Operatøren bruger derefter et hovedmonteret VR-display (Virtual Reality)
og ser et klart billede af arbejdsstedet.
Det fremadrettede billede optages af to kameraer i stereoskopisk 3D
af høj kvalitet. Kameraerne optager også omgivelserne, og derfor
kan operatøren se rundt lige så nemt som fra en hytte på kranen.
Billedbehandling giver operatøren et forbedret billede med øget kontrast
og højere billedkvalitet, selv under vanskelige lysforhold.
Væsentlige informationer om lastbilen og kransystemet vises overlejret i et
heads-up display, altid tilgængeligt uden at hindre operatørens udsyn.

KOM MED I
BEVÆGELSEN
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Lige nu eksploderer den industrielle brug af videobriller . Vi har
udviklet HiVision™ i den samme, fremsynede ånd.

I lighed med VR (Virtual Reality) bliver visionteknologien og videobrillerne mere og mere
avancerede. Derfor er den grænse, som
brugerne skal overskride ved at skifte til
HiVision™, overraskende lille.
Når du bruger HiVision™, er dit synsfelt
kamerabaseret, men ellers arbejder du på
nøjagtig samme måde som i dag.
HiVision™ er baseret på moden teknologi, som

er gennemprøvet i professionel brug. Derfor er
det sikkert at sige, at det fungerer. Men
teknologien skaber kun muligheder – det er
brugerens oplevelse, der tæller i sidste ende. Og
den er subjektiv, fordi vi alle opfatter tingene
forskelligt. "Vil jeg kunne vurdere, hvad der er
20 meter væk?" "Vil jeg lægge lige så godt
mærke til tingene yderst i synsfeltet?"
Vi har testet HiVision™ meget omfattende. Vi
opfordrer dig til at gøre det samme. Så hvorfor
ikke slutte dig til os – og hjælpe med at forme
fremtiden for vores branche?

VR-, kamera- og vision-teknologi har udviklet sig kraftigt de seneste år. Det
gør det nemt at komme i gang og arbejde effektivt med HiVision™.
Kom og test det selv!

"

Jeg er imponeret over det
fantastiske udsyn til
arbejdsstedet. Det er endnu
bedre end fra en kranhytte.

BUILT TO PERFORM
Hiab er verdens førende leverandør af udstyr til
godshåndtering for vejtransport. Kundetilfredshed er
vores højeste prioritet. Vores produktprogram omfatter
HIAB stykgodskraner, JONSERED kraner til skovbrug og
genbrug, LOGLIFT skovbrugskraner, MOFFETT
medbringertruck og MULTILIFT kroghejs samt
læssebagsmækker af mærkerne DEL, WALTCO og ZEPRO.
hiab.com
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Hiab er en del af Cargotec.
cargotec.com

Du kan få mere at vide om
HiVision™ ved at besøge hiab.com

hiab.com

SAWO A/S er Danmarks førende leverandør af kvalitesprodukter og 1. klasses service inden for hydrauliske og
beslægtede lasthåndteringsprodukter til transport- og
entreprenørbranchen. Vi udfører dagligt salg, service
samt produktion af opbygninger fra mange afdelinger
fordelt over hele landet. Se mere pa www.sawo.dk.

SAWO A/S Industrimarken 1 9530 Støvring
Tlf 7010 0766 sawo@sawo.dk www.sawo.dk

