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AES-35 elektrisk rattmotor
Autostyrningen som ger hydraulisk  
prestanda med elektrisk bekvämlighet!

AES-35 är en unik rattstyrning baserat på en direktdriven 
stegmotor med högt vridmoment som ger systemet 
mycket goda prestanda. Med tillvalet hjulvinkelsensor 
blir systemet en oöverträffad elektrisk lösning för auto
styrning.

AES35 bygger vidare föregångaren AES25 med en 
smäckrare design, men fortfarande med beröringsfri och 
helt tyst motor. Vid vägkörning kan rattmotorn stängas 
av elektroniskt med en integrerad on/offknapp. 

AES-35 kan styra med hög precision, även med RTK, 
ned till så låga hastigheter som 0,1 km/t! Systemet klarar 
också av att styra in fordonet i önskad körlinje i alla vin-
klar upp till 89°.

Rattmotorn är tillräckligt stark för att användas på fordon 
utan servostyrning, och är även damm och vattentät för 
att kunna monteras även på fordon utan hytt.

Funktioner

• Snabb och exakt styrrespons

• Stöder hjulvinkelsensor

• Fungerar i både framåtkörning och 
i backning

• Full terrängkompensation

• Enkel och ren installation

• Enkel att flytta

• Hög prestanda för alla korrektions-
signaler, från EGNOS till RTK
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Hjulvinkelsensor
AES35 är en av få elektriska rattmotorer på marknaden 
som kan ta anslutas till en hjulvinkelsensor, en unik funk-
tion som gör rattmotorn till ett alternativ som tangerar 
prestandan från en styrventil. 

Med installation av en hjul-
vinkelsensor får systemet 
hjälp till en mer distinkt 
och exaktare inställning av 
hjulens riktning för att fullt 
ut utnyttja prestandan av 
den cm-precision som RTK 
erbjuder. 

Hjulvinkelsensor ger även 
möjlighet till auto styrning 
vid låga hastigheter. 

0,1 KM/H 
 

KLARAR LÅGA 
HASTIGHETER!

Enkel installation
Montering sker genom att ersätta befintlig ratt med 
AES35 på rattstången. Det finns ett stort urval av 
adapterkit till många olika fordonsmodeller. 
 
Styrningens kontrollenhet samt ett gyro för full 
kompensering i sluttande terräng sitter inbyggt i 
mottagaren AGI4. Detta ger en installation som 
snyggt integreras i hytten, samt blir lätthanterlig för 
dig som även vill flytta styrsystemet mellan fordon.
Systemet är kompatibelt med alla konsoler i X-serien.


