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Duurzame en onderhoudsvrije 

ARS wisselsteller YM-16

Automatiseer uw rangeerterrein

De toonaangevende en meest succesvolle wisselsteller 

in USA, De ARS YM16 is een 12V aangestuurde veer-

hydraulische wisselsteller en is ideaal voor locaties waar 

voeding niet aanwezig is en wissels zeer regelmatig 

moeten omlopen. Dankzij haar unieke ontwerp 

opereert de wisselsteller onderhoudsvrij. Met de YM-16 

wisselsteller kan elk rangeerterrein op een kosten 

efficiënte wijze stapsgewijs volledig geautomatiseerd 

worden.

Met de PathFinderTM software kan de operator routes/ 

paden uitleggen waarbij de software ervoor zorgt dat 

dit veilig gebeurd en er geen conflicterende paden 

mogelijk zijn en de wissels in de correcte stand komen 

te staan.

Kenmerken

Volledig op zonne-energie

Geen externe voeding nodig dankzij 12VDC / 105Ah batterij 

en wordt opgeladen via zonnepaneel.

Compact ontwerp

Alle benodigde besturing, controle en detectie onderdelen 

zijn geplaatst in één externe box

Lange Levensduur

Ontworpen voor  meer dan 1.000.000 omlopen die vrijwel 

onderhoudsvrij zijn

Geïntegreerde monitoring en veiligheid

De processor zorgt dat het wissel altijd in veilige stand 

staat. Bewaakt de tongpositie, de hydrauliek druk en geeft 

de actuele status weer middels led indicatoren, gesproken 

bericht of aan Pathfinder® software.

Niveaus naar volledige automatisering

Stapsgewijs uit te breiden naar volledige automatisering 

van rangeerterrein

Logregistratie

De processor registreert alle statuswijzigingen en wordt 

met tijdsregistratie weergeven in taal naar keuze
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Voordelen

– Onderhoudsvrij; geen roterende onderdelen

– Eenvoudig afstelling

– Geen controlestang nodig

– Afstandsbediening met VHF radio en DTMF

– Voorzien van back-up middels handbediening

– Geïntegreerde processor verhoogt veiligheid 

middels sectiebewaking

– Veilig en zonder schade openrijdbaar

– Proven-technologie; jarenlang veilig werken

– Productiviteitsverhoging tot wel 130%

– Veiligere werkomgeving

– Geïntegreerde maintenance schakelaar

– Pathfinder® Software is licentie vrij

Specificaties

YM-16

Afmeting 84 x 97x 20cm

Montage Op de wisselliggers

Voeding Zonne energie / netspanning

Aandrijving Veer - Hydraulisch
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