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Eatons CMA-ventil främjar dynamisk maskinstyrning för pistmaskiner 

 

MORGES, SCHWEIZ ... Eaton, ett mångsidigt företag inom krafthantering, meddelade 

i dag att PRINOTH den italienska tillverkaren av pistmaskiner och bandfordon, har valt 

Eatons CMA-ventil för att främja dynamisk maskinstyrning. Ventilen är digitalt 

konfigurerad med Eatons programvara Pro-FX Configure, för att förbättra svarstiderna 

för operatörerna. En ytterligare fördel med att använda den modulbaserade CMA-

lösningen är att utformningen och att tillverkningskomplexiteten förenklades. 

 

Oavsett om de satsar på snowboarding, slalom eller längdskidåkning förlitar sig 

skidanläggningar runt om i världen på välpreparerade pister för att upprätthålla åkarnas 

säkerhet. Med pistmaskiner som HUSKY, BISON X och LEITWOLF (för att bara nämna 
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tre) levererar PRINOTH prestanda med innovativ teknik, effektivitet och en kraftfull 

utformning. Personalen som styr fordonen arbetar under extrema förhållanden och 

jobbar nätterna igenom. De måste kunna förlita sig på toppmodern utrustning. 

 

Att preparera skidpister handlar om mer än att bara ”skyffla” snö på ett berg. Bladens 

positioner flyttas ständigt för att samla upp rätt mängd snö med avseende på fuktnivå, 

temperatur och andra variabler. Operatörerna är beroende av feedback för att få reda på 

bladinställningarna, som är en känslig konst och vetenskap. De kräver snabba 

reaktionstider och möjlighet att känna av bladpositionen när de startar eller avbryter en 

rörelse. 

 

PRINOTH har gjort framsteg inom motorstyrning och för kontaktytan mellan människa 

och maskin. Men hydraulik kräver en högre nivå av kontroll. Med traditionella system var 

de hydrauliska alternativen för att uppnå god flödeskontroll att öka mothållet över 

sliderna, vilket kunde ge upphov till buller under vissa förhållanden. PRINOTH utmanade 

Eaton att tillhandahålla en lösning som skulle göra maskinerna smartare och mer 

dynamiska. 

 

Eaton tillhandahöll en CMA-ventil som var digitalt anpassad till Pro-FX Technology-

plattformen för att hjälpa PRINOTH att förbättra maskinernas respons och 

verkningsgrad. CMA-ventilen är en avancerad, mobil ventil med separata strypställen, 

som erbjuder nästan oändliga möjligheter att differentiera maskinfunktioner. Den CAN-

aktiverade elektrohydrauliska mobila ventilen har också inbyggd elektronik och 

sofistikerade programvaru algoritmer, som ger PRINOTH marknadsledande 

informationssystem, funktioner, dynamik och kontroll. 
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CMA-ventilen har bidragit till att avsevärt förändra responsen i systemet. Jämfört med 

äldre system som ofta hade en svarstid på upp till 1 sek. ger system med CMA-ventilen 

svarstider på under 0,1 sek. För operatören som justerar pistmaskinens blad verkar detta 

nästan som omedelbar respons, vilket ger dem exakt kontroll ute i pisterna oavsett 

förutsättningar. Med i synnerhet LEITWOLF-modellen använder sig PRINOTH av CMA-

ventiltekniken för att göra dramatiska framsteg i fråga om förbättrad service. 

 

– Eatons CMA-ventil hjälpte PRINOTH att förenkla och anpassa hydraulsystemet. 

PRINOTH kan nu erbjuda en mer effektiv service till kunderna, tack vare ventilernas 

inbyggda diagnossystem, säger Alberto Paoletti, systemutvecklingsingenjör på 

PRINOTH. – Serviceteknikerna använder ett diagnosprogram för att övervaka 

ventilstatusen, och problemen rapporteras till föraren av pistmaskinen så att denne kan 

gå vidare och identifiera och lösa eventuella problem. 

 

Genom att integrera CMA-ventiler från Eaton kan PRINOTH ge support nästan i realtid 

till alla kunder, oavsett var i världen de är verksamma. Med LEITWOLF kan företaget 

ansluta till maskinen på distans och göra en inledande analys, och ibland till och med 

åtgärda problemet direkt. Dessutom har PRINOTH tillgång till hela fordonshistoriken och 

kan därför få mycket detaljerad information – detta tillför värde till ägare av såväl nya 

som återförsålda PRINOTH-fordon. 

 

För mer information om Eatons CMA-ventiler och för att ta reda på hur de används, 

besök: www.eaton.com/cma 

 

Eaton är ett företag inom krafthantering med en omsättning på 21,6 miljarder dollar 

under 2018. Dess energieffektiva lösningar hjälper kunder att effektivt hantera elektrisk, 

hydraulisk och mekanisk kraft på ett mer tillförlitligt, säkert och hållbart sätt. Företaget är 

engagerat i att förbättra livskvaliteten och miljön genom användning av 

krafthanteringstekniker och -tjänster. Eaton har 99 000 anställda över hela världen och 

säljer produkter till kunder i mer än 175 länder. För mer information, besök Eaton.com. 
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