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NADAJNIK – RMC 

Przełączniki: manipulator (liniowy), przełączniki 
dźwigienkowe  
Zakres częstotliwości: 410 – 480 MHz
Moc nadajnika: <500 mW
Antena: wewnętrzna
Waga nadajnika: 1,2 kg 
Stopień ochrony nadajnika: IP 65
Zasięg: 1000 m w środowisku bocznicy kolejowej 

ODBIORNIK – RCU

Interfejs: przekaźniki 
Standard bezpieczeństwa: Cenelec EN 50239

Firma Åkerströms posiada ponad 50 – 
letnie doświadczenie w produkcji  
sterowania radiowego dla przemysłu.  
System sterowania radiowego  
lokomotywami firmy Åkerströms 
został stworzony, by wyjść naprzeciw 
zwiększonym potrzebom bezpieczeństwa 
oraz niezawodności dla operatorów 
sterujących lokomotywami manewrowymi 
w zakładach przemysłu ciężkiego, takich 
jak huty stali czy kopalnie. 

Pracownicy stacji rozrządowych mają 
możliwość operowania lokomotywami za 
pomocą systemów Locomote 100 firmy 
Åkerströms. Lokomotywa manewrowa jest 
sterowana za pomocą joysticka  
umieszczonego na nadajniku zawieszonym 
na pasie maszynisty. Przy pomocy systemu 
Locomote operatorzy mogą sterować 
ruchami  lokomotywy, dzięki czemu mają 
całkowitą kontrolę nad przemieszczaniem 
składu. 

Elastyczność 

Odbiornik typu RCU  zabudowany jest 
wewnątrz lokomotywy, co umożliwia 
komunikację z systemem jej  
sterowania. Rozwiązanie to jest niezwykle 

przyszłościowe i pozwala na adaptowanie 
go do nowych jak też modernizowanych 
systemów sterowania lokomotyw. 

Bezpieczeństwo i wyższa 
efektywność 

Dzięki systemowi sterowania Locomote 100 
sterownie lokomotywami stało się  
bezpieczniejsze i bardziej efektywne,  
w porównaniu ze starszymi systemami 
sterowania manualnego, które wymagały 
pracy przynajmniej dwóch osób.  
Zastosowanie systemu Locomote zmniejsza 
ryzyko wypadków (np. bycia  
przygniecionym), jak również ryzyko 
odniesienia obrażeń takich jak złamania 
kończyn (operatorzy nie muszą wchodzić  
i wychodzić z kabin). 

System standardowy lub  
dopasowany do  
indywidualnych potrzeb 
klienta

System Locomote 100 składa się  
z nadajnika, odbiornika oraz ładowarki. Jest 
dostępny w wersji standardowej, ale może 
być również dostosowany do specyficznych 
potrzeb klienta. 
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