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▲ MCS Leveler
Een volautomatisch afrijsysteem voor kleine en grotere machines.  

De Leveler wordt ingezet voor het onder grote nauwkeurigheid  

profileren van banen voor stelconplaten, straatwerk, onderbaan voor 

betonvloeren of puinverharding onder wegen. De Levelers worden 

op maat  en wens van de klant gebouwd voor elk type laadschop. 

De nieuwe generatie MCS Levelers worden opgebouwd met een  

proportionele besturing, zodat met chirurgische precisie kan worden 

geprofileerd. Ook voor de kleine machines worden nu speciale Levelers 

gebouwd.
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De MCS Leveler is al jaren een bewezen concept als het gaat om 
met hoge nauwkeurigheid te profileren. Door goed te luisteren 
naar onze gebruikers en door de ontwikkelingen op het gebied van 
de toepasbare besturing te volgen, blijven wij deze machine verbe-
teren. Zo is de Leveler van een egaliseer hulpstuk uitgegroeid naar 
een onmisbare profileer machine, welke op tal van werken wordt 
ingezet waar een hoge nauwkeurigheid verlangd wordt. Als het nu 
gaat om het egaliseren van banen voor stelconplaten of straatwerk, 
puinverharding of spoorwerkzaamheden, de MCS Leveler heeft 
zijn werking al reeds jaren bewezen. 

Vernieuwing in de laser als ook besturingsapparatuur maakt het 
ons nog steeds mogelijk om te blijven vernieuwen en de inzetbaar-
heid van een MCS Leveler te vergroten. Een grote laadschop die 
wordt ingezet in de wegenbouw vraagt om andere oplossingen dan 
een schranklader welke wordt gebruikt op fietspaden. Voor al deze  
vragen heeft MCS een oplossing en kunnen wij putten uit jaren-
lange ervaring. De nieuwste proportionele meet- en regeltechniek 
heeft de inzetbaarheid van onze machine verhoogd zonder dat 
hiervoor het bedieningsgemak is afgenomen. Per mm kan nu de 
machine vanuit de cabine worden ingesteld. Steeds vaker wordt 
ook gekozen voor het systeem waarbij de procentenhelling instel-
baar is of waarbij de af te werken hoogte door de machinist kan 
worden ingesteld. Het werken met breekpunten of overgangen is 
nu, vanuit de cabine instelbaar, met hoge nauwkeurigheid te reali-
seren. Zelfs het werken met een 3D besturing behoort tot de mo-
gelijkheden om de meest complexe werken te kunnen profileren. 

Afmetingen vanaf 1,25 m tot 3 m behoren tot de mogelijkheden 
en zijn toepasbaar op elk type wiellader, schranklader of trekker. 
Ook eventuele speciale uitvoeringen of wensen zijn bespreekbaar 
en kunnen custommade worden gebouwd.

Van concept tot realisatie, met MCS is succes verzekerd!

▲    MCS Leveler 
Altijd het juiste profiel


