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1999
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Victoria, Austrália
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"Inspirar a automação móvel"
Esse é o nosso propósito!
A MOBA iniciou sua presença no Brasil no
ano de 2001 através de seus clientes
fabricantes de máquinas, os OEMs, que
embarcam nossas tecnologias desde a
fábrica, antes mesmo dos equipamentos irem
para o mercado.
Em 2014 a MOBA começou a planejar sua
estrutura própria no Brasil, a primeira
subsidiária na América do Sul. Nós que
trabalhamos com tecnologia embarcada,
sabemos que independentemente se nossas
soluções estão em operação na construção,
mineração, agricultura ou resíduos, a máquina
não pode parar, a tecnologia não pode parar.
E por isso, o tema suporte esteve sempre
em pauta desde o início da estruturação da
MOBA no Brasil.
Entendemos que suporte não significa
apenas a suporte técnico. Nós estamos
fisicamente distantes da matriz e a nossa
estratégia tem que garantir agilidade e
disponibilidade em campo.

A MOBA do Brasil conta com estoque
nacional de peças e atualmente fornece
soluções para fabricantes, distribuidores e
usuários finais de toda a América Latina.
Muitos itens são montados e configurados no
Brasil, com isso a MOBA garante
disponibilidade na entrega e melhores
condições para o cliente.
O centro de serviços MOBA na capital
mineira garante a possibilidade de reparo de
nossos dispositivos, prolongando a vida útil da
tecnologia em campo.
Somado a tudo isso está nossa equipe de
suporte técnico, fundamental para promover
a mudança de cultura nas operações
brasileiras, além de garantir o treinamento e
suporte remoto em campo.
A MOBA do Brasil tem como meta
contribuir para o desenvolvimento
tecnológico e sustentável do país.
Juntos inspiramos a automação móvel!
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TECNOLOGIAS
PARA MÁXIMA

PRODUTIVIDADE

QUALIDADE

MENOR CUSTO

PERFORMANCE E QUALIDADE

04
07
21
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40

SOLUÇÕES PARA CARREGADEIRAS DE RODAS
BALANÇA EMBARCADA HLC-2000

SOLUÇÕES PARA ESCAVADEIRAS
BALANÇA EMBARCADA VISION EVOLUTION
CONTROLE DE MÁQUINA 2D XSITE EASY
CONTROLE DE MÁQUINA 2D XSITE PRO 2D
CONTROLE DE MÁQUINA 3D XSITE PRO 3D

SOLUÇÕES PARA ROLOS COMPACTADORES
ASSISTENTE DE COMPACTAÇÃO MCA-500
ASSISTENTE DE COMPACTAÇÃO MCA-3000

SOLUÇÕES PARA TRATORES DE ESTEIRAS E MOTONIVELADORAS
CONTROLE DE MÁQUINA 2D GS-506
CONTROLE DE MÁQUINA MOBA 3D-MATIC
CONTROLE DE MÁQUINA XSITE PRO 3D

SOLUÇÕES PARA VIBROACABADORAS
MONITORAMENTO DE TEMPERATURA PAVE-IR
MONITORAMENTO DE ESPESSURA DA CAMADA PAVE-TM
NIVELAMENTO ELETRÔNICO MOBA-MATIC
NIVELAMENTO ELETRÔNICO BIG SONIC-SKI
NIVELAMENTO ELETRÔNICO 3D-PAVING

SOLUÇÕES PARA TODA A FROTA
INCLINÔMETRO TCS-101
MONITORAMENTO DE COMBUSTÍVEL FLMS

RODOVIAS & CONSTRUÇÃO PESADA
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MOBA HLC-2000

Precisão no carregamento
Durante o carregamento de caminhões
saber a quantidade correta de acordo com
a capacidade máxima do equipamento é
uma tarefa difícil de ser executada,
especialmente quando se trabalha com
diferentes tipos de materiais e com
distintas densidades.
Com a balança embarcada para
carregadeira de rodas MOBA HLC-2000,
todas as tarefas de pesagem são
realizadas com a melhor relação entre
tempo de carregamento e precisão no
caminhão carregado.
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A quantidade a ser carregada em cada
caminhão pode ser informada de forma
rápida e confiável no início do processo de
carregamento.
Graças ao processo de pesagem
dinâmica, o operador sabe imediatamente
quanto foi carregado - sem qualquer
esforço adicional e SEM parar a máquina.
O sistema proporciona a redução de
ajustes de carga, aumentando a eficiência
da operação.

MOBA HLC-2000
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

O HLC-2000 conta com robusto painel
operacional GDC-320, adequado para
operação em ambientes agressivos. Com
especial foco na ergonomia, ele se destaca
onde outros sistemas falham.
Através do display na cabine, o operador
pode
acompanhar
o
status
do
carregamento em tempo real. Se
necessário, os dados do carregamento
podem ser armazenados em pendrive e
com formato compatível com Excel.
Listas de clientes e materiais podem ser
criadas para mais detalhes da operação.

Estabilidade no longo prazo
Graças aos sensores digitais para detecção da zona de
pesagem, o sistema garante os parâmetros da calibração ao
longo do tempo.

Evidências da operação
Dados de carregamento são armazenados e podem
impressos ou descarregados via pendrive.

ser

Nem mais, nem menos!
Promove o carregamento correto do caminhão, evitando
sobrecargas e perdas de produtividade devido ao ajuste da carga
carregada.

Diminuição do custo com manutenção
O controle de payload da carregadeira, evita que ela opere com
cargas acima do especificado pelo fabricante.

RODOVIAS & CONSTRUÇÃO PESADA
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MOBA HLC-2000

COMPONENTES PRINCIPAIS

01

02

03

DISPLAY
EMBARCADO

SENSORES
DE PRESSÃO

SENSORES DE
INCLINAÇÃO

04

05

06

MÓDULO
INTERFACE

CONTROLADOR
PRINCIPAL

IMPRESSORA
EMBARCADA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
PESAGEM DINÂMICA

DEFINIÇÃO DE PESO ALVO DO CAMINHÃO

DISPLAY COLORIDO

CALIBRAÇÃO DE CAÇAMBAS DIFERENTES

BOTÃO ROTATIVO PARA SELEÇÃO DE PESO

INFORMAÇÕES DA MATERIAL
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VISION EVOLUTION

Pesagem embarcada para escavadeiras
Saber o peso que está sendo carregado
durante o processo de carregamento
utilizando escavadeiras, é fator crucial
para controlar a produtividade e ter
assertividade durante o processo.
Com a balança embarcada VISION
EVOLUTION para escavadeiras, todas as
tarefas de pesagem são realizadas no
menor tempo possível. A quantidade a ser
carregada em cada caminhão pode ser
informada de forma rápida e confiável no
início do processo de carregamento.
Graças ao processo de pesagem
dinâmica, o operador sabe imediatamente
o quanto foi carregado, sem qualquer

esforço adicional e sem parar a máquina.
O sistema proporciona a redução de
ajustes de carga, aumentando a eficiência
da operação. O robusto painel operacional,
é adequado para qualquer condição
severa, seja vento, água, poeira ou
vibração.
Através do display embarcado na cabine,
o operador pode acompanhar o status do
carregamento em tempo real. Se
necessário, os dados podem ser
armazenados em SIMcard e com formato
compatível com Excel. Listas de clientes e
materiais podem ser criadas para mais
detalhes da operação.

RODOVIAS & CONSTRUÇÃO PESADA
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VISION EVOLUTION
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Estabilidade no longo prazo
Graças aos sensores digitais para detecção da
zona de pesagem, o sistema garante os
parâmetros da calibração ao longo do tempo.

Evidências da operação
Dados de carregamento são armazenados e
podem
ser impressos ou descarregados via
pendrive.

Nem mais, nem menos!
Promove o carregamento correto do caminhão,
evitando sobrecargas e perdas de produtividade
devido ao ajuste da carga carregada.

Diminuição do custo com manutenção
O controle de payload da carregadeira, evita que ela
opere com cargas acima do especificado pelo
fabricante.
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VISION EVOLUTION
COMPONENTES PRINCIPAIS

01

02

03

DISPLAY
EMBARCADO

SENSORES
DE PRESSÃO

SENSORES DE
INCLINAÇÃO

04

05

06

CONTROLADOR
PRINCIPAL

MÓDULO
INTERFACE

IMPRESSORA
EMBARCADA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
PESAGEM DINÂMICA

DEFINIÇÃO DE PESO ALVO DO CAMINHÃO

DISPLAY COLORIDO

CALIBRAÇÃO DE CAÇAMBAS DIFERENTES

DEFINIÇÃO DE PESO ALVO

INFORMAÇÕES DA MATERIAL
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M O B A

X S I T E

E A S Y

Ideal para simples processos de escavação
As atividades de escavação muitas vezes
requerem a ajuda de greidistas para se
garantir as especificações de projeto.
Por exemplo, em execução de valas
normalmente as equipes permanecem nas
mediações da máquina para que possam
medir regularmente a profundidade e
inclinação atingidas.
Em obras de taludes normalmente o
greidista permanece nos arredores da
máquina para garantir a inclinação
especificada utilizando um dispositivo
manual. O método tradicional de trabalho
acarreta no alto risco de acidentes e na
baixa produtividade da obra.
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Cortar e manter a inclinação do talude ao
mesmo tempo é tarefa difícil até para o
operador mais experiente. O operador de
dentro da cabine possui visão limitada e
quanto menos experiente for, maior a
dificuldade em manter especificações de
projeto.
O XSite Easy 2D é a ferramenta de
orientação de escavação com melhor
custo benefício do mercado. Basicamente
o operador apoia a caçamba no ponto
inicial, zera o sistema e a partir daí define o
parâmetro de escavação desejado, seja
orientação de profundidade, comprimento
ou inclinação.

MOBA XSITE EASY
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Maior Segurança
Redução de pessoas no ambiente de operação da
máquina.

Maior Eficiência
Execução do perfil de forma correta e com maior
rapidez, desde o primeiro momento.

Controle de profundidade e distância
O operador posiciona a caçamba sobre o ponto
inicial e define a profundidade desejada. A
partir daí o sistema calcula e o orienta de
acordo com a posição da caçamba em
tempo real para o atingimento da profundidade.

Controle de cota
Com o auxílio de uma referência laser, o
sistema é capaz de orientar o operador durante a
operação de forma a garantir a cota especificada.

Controle de inclinação
O operador posiciona a caçamba sobre o ponto
inicial e define a inclinação desejada. A partir
daí o sistema calcula e o orienta de acordo
com a posição da caçamba em tempo real
para o atingimento da inclinação.

RODOVIAS & CONSTRUÇÃO PESADA
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MOBA XSITE EASY

COMPONENTES PRINCIPAIS

01

02

03

DISPLAY
EMBARCADO

CONTROLADOR
PRINCIPAL

RECEPTOR
LASER

04

05
BARRA
DE LUZES

SENSORES DE
INCLINAÇÃO
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Display e barra de luzes para acompanhamento da

Expansível para versões com mais funcionalidades

operação

Sensores para detecção exata da posição da

Opcional - Referência laser para controle de cota

caçamba

Alarme de altura atingida
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MOBA XSITE PRO 2D

Otimização dos resultados na escavação
Muitas obras no Brasil ainda não
trabalham com projetos 3D e nem estão
envolvidas na modelagem BIM. Nestas
operações, as especificações são definidas
pela equipe de projetos e passadas para
as equipes de campo através de notas de
serviço
que
contém
informações
suficientes para o início do estaqueamento
e das atividades em campo.
O Xsite Pro é uma ferramenta
intermediária de tecnologia que possibilita
que a equipe de campo defina o desenho
do perfil do talude

diretamente no display embarcado na
cabine.
A partir daí o operador precisa apenas
definir o ponto de início e seguir a
operação com as orientações do sistema.
Com o Xsite PRO 2D a obra está
equipada e preparada para os desafios da
construção pesada. Podendo ser aplicado
em qualquer tipo de projeto de escavação,
a tecnologia MOBA para escavadeiras
possibilita a interação perfeita entre os
componentes, resultando em precisão e
eficiência.

RODOVIAS & CONSTRUÇÃO PESADA
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MOBA XSITE PRO 2D
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Desenvolvido com estrutura modular de
software, o Xsite PRO 2D pode ter suas
funcionalidades expandidas conforme a
demanda da operação. O sistema pode
operar com correções de posicionamento
enviadas por serviços online ou estações
bases
GNSS
RTK
de
diferentes
fabricantes.
O Xsite PRO 2D é compatível com
soluções BIM de diversos fabricantes.

Maior Segurança
Redução de pessoas no ambiente de operação da
máquina.

Maior Eficiência
Execução do perfil de forma correta e com maior
rapidez, desde o primeiro momento.

Menor Custo Operacional
Redução de necessidade de remarcações e
medições topográficas.
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MOBA XSITE PRO 2D
COMPONENTES PRINCIPAIS

01

02

03

DISPLAY
EMBARCADO

CONTROLADOR
PRINCIPAL

RECEPTOR
LASER

04

05

SENSORES DE
INCLINAÇÃO

BARRA
DE LUZES

RODOVIAS & CONSTRUÇÃO PESADA
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MOBA XSITE PRO 2D

RESUMO DE FUNCIONALIDADES

ORIENTAÇÃO GRÁFICA E NUMÉRICA
O XSITE PRO 2D permite que o operador se oriente
de forma gráfica ou numérica. Durante a operação
os movimentos da máquina são refletidos na tela do
display 8,4 polegadas em tempo real.

CRIAÇÃO DE PLANOS 2D
O XSITE PRO 2D permite a criação de projetos
diretos da cabine. O próprio operador pode criar o
perfil desejado, inserindo as especificações ou
posicionando a caçamba nos pontos que se deseja
criar o perfil.

REFERÊNCIA LASER
O XSITE PRO 2S pode ser orientado por emissor
laser reproduzindo o plano a ser criado ou definindo
uma cota única, minimizando a necessidade de
estaqueamento.

EXPANSÍVEL PARA A VERSÃO 3D
O XSITE PRO 2D é base para realizar um upgrade
para o XSITE PRO 3D, com ainda mais
funcionalidades.
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MOBA XSITE PRO 3D

Controle total da atividade de escavação
A qualidade de execução de taludes,
caixas e inclinações com a escavadeira
está totalmente relacionada com a
habilidade do operador.
De dentro da cabine é difícil saber
exatamente até onde avançar com o
implemento, de forma a seguir as
especificações de projeto. O auxílio de
greidistas ao redor da máquina é
inevitável, sobrecarregando a equipe de
topografia da obra.

O XSite Pro 3D é a ferramenta ideal para
orientação do operador durante atividades
de escavação.
O sistema possui orientação GNSS RTK e
computador embarcado na cabine, capaz
de
carregar
projetos
CAD
com
informações de projeto sem necessidade
de
transformações.
Graças
ao
posicionamento
GNSS,
o
operador passa a ter dentro da cabine
orientação gráfica sobre o trabalho a ser
executado.

RODOVIAS & CONSTRUÇÃO PESADA

17

MOBA XSITE PRO 3D
INTEGRAÇÃO TOTAL

O Xsite® PRO 3D foi desenvolvido com foco nas
tendências mundiais de integração total da obra,
compartilhamento de informações e comunicação
aberta para compatibilidade com soluções de outros
fabricantes. Graças à estrutura modular de software, o
Xsite® PRO pode expandido para mais funcionalidades
ou atualizado para ser embarcado em equipamentos
diferentes a qualquer momento.
Com relação à orientação GNSS, o Xsite® PRO é
versátil e flexível. O sistema é compatível tanto com
serviço de correção de posicionamento pela internet,
quanto com estações base e receptores GNSS RTK de
diferentes
fabricantes.
Essa
característica
é
fundamental para uma solução aberta. Além de
eliminar o compromisso com um único fabricante de
infraestrutura de GPS, o sistema é capaz de reutilizar a
infraestrutura existente na obra.
Em termos de software, o Xsite® PRO é compatível
com soluções terceiras, especialmente aquelas que já
estão estruturadas nos conceitos da metodologia BIM.
Diferentes formatos de dados openBIM podem ser
extraídos do sistema, eliminando a necessidade
conversões ou reprocessamentos.

Maior Segurança
Redução de pessoas no ambiente de operação da
máquina.

Maior Eficiência
Execução do perfil de forma correta e com maior
rapidez, desde o primeiro momento.

Menor Custo Operacional
Redução de necessidade de remarcações e
medições topográficas.
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MOBA XSITE PRO 3D
COMPONENTES PRINCIPAIS

01

02

03

DISPLAY
EMBARCADO

CONTROLADOR
PRINCIPAL

RECEPTOR
G N S S

04

05

06

SENSORES DE
INCLINAÇÃO

BARRA
DE LUZES

ANTENA
GNSS

RODOVIAS & CONSTRUÇÃO PESADA

19

ABERTO &
COMPATÍVEL

MOBA XSITE PRO 3D

RESUMO DE FUNCIONALIDADES

SUPORTE BIM

COLETA DE DADOS DE PRODUÇÃO

EMBARCA MODELOS 3D

O XSITE PRO 3D permite uma coleta
rápida e fácil de dados de produção
da máquina. O sistema salva os
dados de medição e os vincula
automaticamente
à
camada
estrutural
selecionada
(compatibilidade BIM).

Graças ao computador embarcado e
à sua capacidade de processamento,
o XSITE PRO 3D é capaz de exibir
todos os modelos de superfície,
linhas, pontos e mapas de fundo
simultaneamente.

CRIAÇÃO DE PLANOS 3D

SUPORTE E ORIENTAÇÃO INFRABIM

A
ferramenta
de
modelagem
integrada do XSITE PRO 3D inclui um
assistente que permite o operador ou
a equipe de campo criar modelos 3D
a partir da cabine da máquina de
forma simples e rápida.

Os
recursos
avançados
de
processamento do XSITE PRO 3D
permitem a utilização total dos
modelos infra BIM. Ao trabalhar com
modelos infra BIM no XSITE PRO 3D,
o operador pode ter acesso a todas
as informações que o projetista
incluiu.

XSITE OFFICE
SERVIÇO EM NUVEM PARA ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO E PRODUTIVIDADE
O XSITE OFFICE é um serviço web em nuvem para processamento de arquivos e informações. A sincronização
automática de arquivos garante que todas as máquinas tenham os mesmos projetos atualizados. O XSITE OFFICE
pode ser acessado a partir de qualquer dispositivo e sem a necessidade de instalação de software adicional.
A funcionalidade de exportação de dados do XISTE OFFICE suporta todos os formatos de dados abertos, openBIM.
Com isso é possível por exemplo exportar dados as-built de camadas específicas de projeto, máquinas e janelas de
tempo específicas. O XSITE OFFICE suporta subpastas, não há limitações no tamanho do arquivo ou no número de
máquinas.
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M O B A

M C A - 5 0 0

Monitoramento da compactação em tempo real

As obras de construção pesada no Brasil
normalmente
não
dão
a
devida
importância à compactação, um processo
essencial para a vida útil de pavimentos. A
execução convencional, com quantidades
fixas de passadas ou fechas, também tem
reflexos no bolso do construtor, já que o
processo pode contar com mais passadas
que o necessário.
O MCA-500 é uma ferramenta simples e
intuitiva para controle de compactação em
rolos de asfalto e solo. O sistema
basicamente calcula a relação entre
vibração aplicada e retornada para o

rolo,
com
isso consegue informar o
momento em que a superfície não absorve
mais a vibração.
O sistema conta com um display gráfico
que exibe de forma inteligente e intuitiva o
progresso da compactação, garantindo
melhores resultados. Ao longo de toda a
compactação informações de amplitude,
frequência de vibração, temperatura e
momento no qual a superfície não absorve
mais a compactação são exibidas em
tempo real. O sistema pode ainda ter um
adicional para medição de temperatura,
essencial para compactação asfáltica.

RODOVIAS & CONSTRUÇÃO PESADA
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MOBA MCA-500

COMPONENTES PRINCIPAIS

01

02

03

DISPLAY
EMBARCADO

SENSOR DE
TEMPERATURA

SENSOR DE
ACELERAÇÃO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
ICV - Índice de Compactação Inteligente
Monitoramento em tempo real do nível de compactação
de forma numérica e gráfica.
PARÂMETROS COMPACTAÇÃO
O

operador

define

parâmetros

de

referência da obra como: O operador define o target de
ICV, consegue visualizar qual a frequência e amplitude do
sistema de vibração do rolo.
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MOBA MCA-3000

Monitoramento da compactação em tempo real
O processo de compactação, seja
asfáltica ou de solo, é uma etapa
importante
que
está
diretamente
relacionada
com
a
qualidade
e
durabilidade do pavimento.
Com o MOBA MCA-3000 o processo de
compactação é realizado com o mais alto
nível de qualidade. Graças à medição
inteligente e em tempo real de parâmetros
da operação, o sistema garante uma
compactação mais uniforme e durável ao
longo de toda a camada. O sistema
proporciona ainda a melhor relação entre
quantidade de passadas e índice de
compactação, mesmo com diferentes
tipos de materiais.
Através da interação entre antena GNSS
e acelerômetro, o MCA-3000 atinge
resultados de compactação até então

inatingíveis.
O display embarcado na cabine permite o
acompanhamento de todo o processo.
Através de um mapa em cores, o
operador é informado sobre o índice de
compactação atingido em cada ponto da
superfície, além da quantidade de
passadas e o progresso da compactação
ao logo de todo o processo.
Como prova da qualidade da do trabalho
realizado, dados de produção são
armazenados em formato compatível com
Excel. Em ambientes onde vários rolos
operam simultaneamente, é possível
sincronizar os dados de produção entre
eles em tempo real, evitando assim que
um rolo compacte uma região já
compactada por outro equipamento.

RODOVIAS & CONSTRUÇÃO PESADA
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MOBA MCA-3000

COMPONENTES PRINCIPAIS

01

02

03

DISPLAY
EMBARCADO

SENSOR DE
TEMPERATURA

SENSOR DE
ACELERAÇÃO

04
ANTENA
GNSS
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
EVIDÊNCIAS
Geração de evidências de todo o processo de compactação em
formato compatível com Excel.
PARÂMETROS COMPACTAÇÃO
O operador define parâmetros de referência da obra como:
quantidade de passadas,

e índice de compactação inteligente

ideal. Uma escala de cores é definida de forma que a referência
seja o ponto central.
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MOBA GS-506
Máxima precisão no nivelamento
Manter o nivelamento correto em obras
de terraplenagem executadas com
motoniveladora ou trator de esteiras é um
desafio. Estaqueamento e habilidade do
operador são normalmente pré-requisitos
para um trabalho de qualidade.
O GS-506 é um sistema de controle de
máquina que proporciona alta precisão em
cortes e aterros executados por
motoniveladoras ou tratores de esteiras. O
sistema é capaz de orientar e controlar a
altura e inclinação da lâmina de acordo
com as especificações de projeto,
garantindo produtividade e reduzindo a
necessidade de estaqueamento.
A interface do MOBA GS-506 é simples e
intuitiva. Tudo o que o operador
precisa fazer é configurar a referência do
sistema, que pode ser: Copiar a referência
de um plano cotado definido por linha,
determinar a inclinação de trabalho ou

copiar um plano definido por um emissor
laser.
O sistema de nivelamento 2D expande as
funcionalidades da motoniveladora ou
trator de esteiras, além de garantir maior
qualidade e precisão no trabalho
executado. Através da medição da altura e
inclinação, o sistema pode controlar
automaticamente
a
lâmina
do
equipamento, fazendo com que os cortes
sejam mais precisos e que o material seja
uniformemente distribuído durante todo o
processo de terraplenagem.
O aumento da produtividade garante que
todo o nivelamento seja realizado com
maior rapidez e precisão, eliminando a
necessidade
de
estaqueamento,
promovendo a economia de tempo e
dinheiro. Excelência em nivelamento e
planicidade perfeita, esse é o objetivo do
MOBA GS-506.
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MOBA GCS-506

COMPONENTES PRINCIPAIS

01

02

03

DISPLAY
EMBARCADO

SENSOR DE
INCLINAÇÃO

CONTROLADOR
PRINCIPAL

04

05

06

CONTROLADOR
PRINCIPAL

SENSOR DE
ROTAÇÃO

SENSOR DE
INCLINAÇÃO

07

08

09

RECEPTOR
LASER

SENSOR
SÔNICO

ELETROVÁLVULA
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MOBA GCS-506
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Sem marcações fisícas
Através do controle automático
utilizando feiche laser de referência.

da

lâmina

Simplicidade
Sistema simples e intuitivo para maior aderência
por parte do operador.

Upgade para o 3D - Matic
O sistema GS-506 pode ser atualizado para o
sistema 3D sem perda de componentes.
Flexibilidade
O GS-506 pode ser equipado com diferentes
orientações 2D, como: Laser, sensor Sonic-ski e
sensor de inclinação.

Economia de tempo
Maior velocidade de execução e diminuição das
marcações físicas.

Nivelamento preciso
Sistema permite a execução de áreas com um
inclinação, duas inclinações e planos nivelados e
com uma acurácia milimétrica .
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MOBA 3D-matic
Alta performence no nivelamento
A obras de rodovia no Brasil contam com
uma atividade vital e indispensável, o
estaqueamento. Sem estacas o operador
da motoniveladora não consegue se
orientar para execução do trabalho. As
equipes
de
topografia,
sempre
sobrecarregadas, têm a importante função
de demarcar todo o trecho que será
trabalhado. As estacas de madeira muitas
vezes são danificadas durante a própria
operação ou removidas pela população
local, especialmente em trechos urbanos.
O sistema MOBA 3D-matic é a solução
ideal para terraplenagem em obras de
construção pesada. Orientado por sistema
de posicionamento GNSS RTK, a
tecnologia permite embarcar o projeto
CAD 3D diretamente no computador de
bordo da máquina.
Precisão durante a execução da obra,
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minimização do retrabalho e otimização de
custos operacionais, são os maiores
objetivos do MOBA 3D-matic.
O MOBA 3D-matic pode ser implantado
em qualquer modelo e marca de
motoniveladora ou trator de esteiras.
Através da interface amigável, o operador
acompanha durante toda a operação a
posição exata da lâmina em relação ao
projeto embarcado na cabine. O sistema
pode ainda automatizar a lâmina do
equipamento,
proporcionando
uma
operação semi-autônoma e garantindo
ainda mais produtividade. O MOBA 3Dmatic pode ser orientado por estação total
robótica ou por GNSS RTK. Vários modelos
e fabricantes desses equipamentos de
topografia são compatíveis com o sistema
MOBA, otimizando o investimento na
tecnologia.

MOBA 3D-MATIC

COMPONENTES PRINCIPAIS

01

02

03

DISPLAY
EMBARCADO

SENSOR DE
INCLINAÇÃO

CONTROLADOR
PRINCIPAL

04

05

06

CONTROLADOR
PRINCIPAL

SENSOR DE
ROTAÇÃO

SENSOR DE
INCLINAÇÃO

07

08

09

RECEPTOR
G N S S

ANTENA
GNSS

ELETROVÁLVULA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Interface Amigável

Arquivo de Projeto

Posicionamento 3D

A interface amigável, que
facilita a interação com o
usuário, é o resultado da
junção entre tela colorida de 7
polegadas“ e anos de pesquisa
e desenvolvimento de software
com
foco
exclusivo
no
operador.

Além de poder importar o
projeto 3D (modelo digital)
diretamente, o sistema permite
ainda a criação de modelos 3D
diretamente
no
display
embarcado na canine.

Graças
ao
conjunto
de
sensores
embarcados
na
máquina, é possível saber o
posicionamento preciso da
lâmina e em tempo real.
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MOBA XSITE DOZER
Integração total da obra

O sistema Xsite® PRO 3D é a ferramenta
ideal para o nivelamento em obras de
construção pesada. Orientado por sistema
de posicionamento GNSS RTK, a
tecnologia permite embarcar o projeto
CAD 3D diretamente no computador de
bordo da máquina. Além disso, o sistema
elimina a necessidade de atividades de
estaqueamento e de verificação manual
de greide, aumentado significativamente a
produtividade da operação.
O controle de máquinas Xsite® PRO 3D
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foi desenvolvido para atender às
demandas da nova era na construção
pesda, a era BIM. O sistema é capaz de
gravar dados de produção em formato
aberto e compatível com a metodologia
BIM que permite maior integração dentro
do contexto da obra.
Precisão durante a execução da obra,
minimização do retrabalho, otimização de
custos operacionais e integração BIM, são
os maiores objetivos do Xsite® PRO 3D.

MOBA 3D-MATIC

COMPONENTES PRINCIPAIS

01

02

03

DISPLAY
EMBARCADO

CONTROLADOR
PRINCIPAL

RECEPTOR
G N S S

04

05

06

SENSORES DE
INCLINAÇÃO

BARRA
DE LUZES

ANTENA
GNSS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Interface Amigável

Arquivo de Projeto

Posicionamento 3D

A interface amigável, que
facilita a interação com o
usuário, é o resultado da
junção entre tela colorida de 7
polegadas“ e anos de pesquisa
e desenvolvimento de software
com
foco
exclusivo
no
operador.

Além de poder importar o
projeto 3D (modelo digital)
diretamente, o sistema permite
ainda a criação de modelos 3D
diretamente
no
display
embarcado na canine.

Graças
ao
conjunto
de
sensores
embarcados
na
máquina, é possível saber o
posicionamento preciso da
lâmina e em tempo real.
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MOBA-matic

Líder
mundial
em
nivelamento eletrônico
Apenas 1mm a mais de massa asfáltica
ao longo do trecho pavimentado pode
jogar a lucratividade da obra por água
abaixo. No Brasil grande parte das
construtoras utilizam algum tipo de
nivelamento
eletrônico
durante
a
pavimentação. Controlar a mesa da
vibroacabadora de forma manual é uma
atividade difícil, já que à medida que a
máquina se desloca, irregularidades
podem fazer com que a espessura
configurada no centímetro anterior não
faça mais sentido.
O MOBA-matic é a ferramenta mais
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usada no mundo para controle da mesa
da vibroacadabora.
Grande parte dos fabricantes mundiais
possuem algum tipo de tecnologia MOBA
para controle automático da mesa. O
MOBA-matic é uma ferramenta versátil,
com uma vasta gama de sensores.
A configuração mais utilizada é composta
por dois sensores longitudinais, um sensor
de inclinação e controladores. O sistema
pode copiar uma superfície, garantindo
espessura de camada ou uma linha
externa, garantindo o plano geométrico.

MOBA-MATIC

COMPONENTES PRINCIPAIS

01

02

03

CONTROLADOR

SENSOR DE
INCLINAÇÃO

SENSORES
ULTRASSÔNICOS

04

05

06

SENSOR DE
TEMPERATURA

SENSOR
MECÂNICO

RECEPTOR
LASER

07
SENSORES
A CABO
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Garantia da espessura da
camada

Garantia da geometria de
projeto

O
sistema
pode
ser
configurado
para
ler
a
superfície existente, garantindo
a espessura da camada
pavimentada.

O
sistema
pode
ser
configurado para ler um plano
cotado representado por cabo
de aço, garantindo a espessura
da camada pavimentada.

Equipamentos
Pode ser instalado na maioria
das
vibroacabadoras,
pavimentadoras de concreto e
fresadoras.
O sistema é Plug&Play e
automatiza a mesa ou cilindro
de fresagem.
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MOBA Big Sonic-Ski

Mapeamento da superfície e
suavização da irregularidade
Muitas rodovias brasileiras possuem
sérios problemas de qualidade. É comum
encontrar rodovias recuperadas, com o
pavimento novo e com altos níveis de
irregularidades. Apenas para exemplificar,
a irregularidade longitudinal é aquela
sentida dentro do carro, como se estivesse
percorrendo um tobogã. Este cenário tem
mudado!
Algumas concessionárias têm exigido de
suas contratadas parâmetros de IRI ou QI
(índices de irregularidade) específicos. O
problema está que muitas vezes a
contratada assume um trecho com nível
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de irregularidade superior ao especificado
e não tem ferramentas adequadas para
correção. O resultado é retrabalho e
consequentemente custo.
O Big Sonic-Ski é a ferramenta ideal para
correção da irregularidade em processos
de pavimentação. O sistema conta com o
auxílio de até quatro sensores sônicos de
cada lado da vibroacabadora. Esses
sensores são responsáveis por mapear a
superfície existente. Com base no
mapeamento o sistema calcula a média e
atua a mesa da vibroacabadora,
suavizando as irregularidades existentes.

MOBA-MATIC

COMPONENTES PRINCIPAIS

02

01
CONTROLADOR

CONJUNTO
METÁLICO

03
SENSOR
SÔNICO
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Interface Amigável

Suavização do IRI

A interface amigável, que
facilita a interação com o
usuário.

O sistema mapeia a superfície
existente
e
suaviza
as
irregularidades
longitudinais
através do cálculo da média.

Garantia da espessura da
camada

Equipamentos

O
sistema
pode
ser
configurado
para
ler
a
superfície existente, garantindo
a espessura da camada
pavimentada.

Não requer espaço além
da mesa
O sistema pode trabalhar para
dentro das dimensões da
mesa,
não
requerendo
espaços laterais. Ideal para
faixas confinadas.

Pode ser instalado na maioria
das vibroacabadoras.
O sistema é Plug&Play e
automatiza a mesa.
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MOBA PAVE-IR

Monitoramento térmico
da camada pavimentada
A temperatura ideal da massa asfáltica é
um fator crítico na construção rodoviária,
da qual a qualidade final do pavimento
depende significativamente.
O mapeamento térmico do processo de
pavimentação
fornece
informações
importantes sobre a qualidade do material
e permite conhecer pontos de otimização
e melhoria contínua em toda a obra.
O PAVE-IR é o primeiro sistema a criar de
forma simples e clara um perfil térmico da
pavimentação em tempo real.
O scanner de temperatura de alta
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precisão MTPS-100 em conjunto com um
display de 7 polegadas fornecem um perfil
térmico amplo da camada pavimentada
em uma largura total de até 13 m, o que
pode ser usado como evidência para
comprovação da temperatura da massa
asfáltica
durante
o
processo
de
pavimentação.
A visualização totalmente automática da
temperatura oferece assim a possibilidade
de detectar pontos individuais que podem
ser afetados pela segregação térmica e
reagir imediatamente.

MOBAPAVE-IR
COMPONENTES PRINCIPAIS

01

02

03

DISPLAY
EMBARCADO

ESCANER DE
TEMPERATURA

E S T A Ç Ã O
METEOROLÓGICA

04
ANTENA
GNSS
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Dados de Produção

Mapa Térmico

Georreferenciamento

O sistema grava dados de
produção
durante
a
pavimentação.

Medição de temperatura com
sensor rotativo infravermelho
em toda a área pavimentada.

Antena GNSS para mapa
térmico georreferenciado em
todo o trecho.

Estação Climática

Segregação Térmica

Otimização do Processo

Estação
climática
para
detecção
de
temperatura
ambiente, pressão, umidade do
ar e velocidade do vendo.

Graças
ao
mapeamento
térmico em tempo real, é
possível identificar pontos de
segregação térmica.

Mapa térmico em tempo real
proporciona informações para
otimização do processo de
pavimentação e logística de
fornecimento
de
massa
asfáltica.
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MOBA PAVE-TM

Monitoramento da espessura da
camada pavimentada em tempo real
As obras de pavimentação no Brasil têm
um grande desafio que é estabelecer a
logística ideal do processo. Parar a
operação por falta de material é perda de
produtividade, porém, ter uma fila
gigantesca de caminhões aguardando
para descarregar pode acarretar perda de
calor da massa asfáltica. Se a operação for
muito eficiente, a usina pode não estar
preparada. Ter uma estimativa de volume
é fácil, difícil é fazer o ajuste fino de forma
a aumentar a eficiência da operação.
O PAVE-TM é o primeiro sistema
patenteado no mundo para a medição da
espessura da camada pavimentada. Este
sistema não pode faltar nas obras que
priorizam economia de material e redução
de custos. Após o ajuste inicial, o sistema
mostra de maneira contínua e em tempo
real a espessura atual da pavimentação.
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O sistema evita que o mesista meça e
remeça manualmente a espessura da
camada, proporcionando economia de
tempo e material, além de operação exata
nos limites de tolerância, redução de
custos e otimização da produtividade.
Fazer mais com menos, esta é a proposta
do PAVE-TM.
O sistema MOBA PAVE-TM é compatível
com a maioria dos modelos de
pavimentadoras encontradas no mercado
mundial e pode ser especialmente
configurado para atender às demandas
obra. Contando ainda com funções
adicionais, como sensores a cabo para
detecção da largura da mesa e antenas
GNSS para posicionamento em tempo real,
o sistema fornece parâmetros para o
cálculo da quantidade de material utilizado.

MOBAPAVE-TM

COMPONENTES PRINCIPAIS

01

02

03

DISPLAY
EMBARCADO

CONTROLADOR
PRINCIPAL

SENSORES
ULTRASSÔNICOS

04
SENSOR DE
TEMPERATURA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Medição da espessura da
camada
Medição e monitoramento da
espessura
com
sensores
sônicos.

Georreferenciamento

Otimização do Processo

Antena GNSS para dados de
produção
térmico
georreferenciados ao longo de
todo o trecho.

Permite o cálculo do volume de
material aplicado e dados de
produção para análise.
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MOBA TCS-101

Controle de inclinação para
uma operação mais mais segura

O MOBA TCS-101 é um sistema de
controle de inclinação simples e intuitivo
baseado em um display LED embarcado
na cabine, que indica o status de inclinação
do equipamento em tempo real.
Através do sensor de inclinação instalado
no chassi do equipamento, qualquer
variação na estabilidade da superfície
trafegada é acusada no display dentro da
cabine,
promovendo
segurança
operacional e reduzindo riscos de
acidentes.
Os valores medidos pelo sensor são
enviados para o display através do
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robusto protocolo digital CAN.
O TCS-101 possui saída digital para
integração com outros dispositivos, assim
quando o equipamento atinge níveis de
alerta em termos de inclinação, essa saída
é ativada podendo ser integrada com
luzes indicativas, buzinas, bloqueio de
implementos e demais dispositivos e
sistemas que possam incrementar a
segurança durante a operação.
O sistema TCS-101 é aberto para
integração, podendo ser customizado para
comunicar com interfaces existentes na
operação do cliente..

MOBA TCS-101

COMPONENTES PRINCIPAIS

01

02

DISPLAY
EMBARCADO

SENSOR DE DUPLA
INCLINAÇÃO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Superfície Desnivelada

Superfície Nivelada
Quando o equipamento está
em superfície nivelada, o LED
central do display acende.

Quando o equipamento está
em superfície desnivelada, os
LEDs do display acendem de
forma
proporcional
à
inclinação.
O operador não precisa se
preocupar com o limites de
inclinação
de
cada
equipamento. O Display LED é
configurado de acordo os
parâmetros de segurança
individuais de cada máquina.
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MOBA FLMS

Monitoramento de combustível
para toda a frota

O consumo de combustível representa
uma
grande
parcela
dos
custos
operacionais em frotas de equipamentos.
Algumas máquinas já possuem de fábrica
dispositivos para o monitoramento em
tempo real de tal insumo, porém nem
sempre esse dado valioso pode ser
facilmente extraído do equipamento para
fins de análise. Além disso a maioria das
empresas possui frota mista, composta
por uma infinidade de tipos de
equipamentos, modelos e fabricantes,
tornando a gestão eficaz de combustível
um grande desafio.
O MOBA FLMS é um sistema para
monitoramento do tanque de combustível.
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Através de um sensor de nível
ultrassônico acoplado na parede do
tanque, variações de volume são
detectadas periodicamente.
Além do consumo médio de combustível,
o sistema também é capaz de identificar
de forma automática situações que
passam despercebidas durante a rotina de
trabalho, como por exemplo: redução do
volume no tanque enquanto a ignição está
desligada, podendo ser explicada por
ocasiões de furto ou vazamento.
O sistema FLMS é aberto para integração,
podendo ser customizado para comunicar
com interfaces existentes na operação do
cliente.

MOBA FLMS

COMPONENTES PRINCIPAIS

01

02

MÓDULO DE
PROCESSAMENTO E
ENVIO DE DADOS

SENSOR DE NÍVEL
ULTRASSÔNICO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Robustez
O sensor ultrassônico para
monitoramento do tanque
possui robusteza adequada
para operação em ambientes
agressivos.

Alta Acurácia e Precisão

Instalação e Manutenção

O sensor ultrassônico do FLMS
possui resolução de 1mm e
acurácia de +/- 2% no
monitoramento do nível do
tanque de combustível.

O sensor é instalado na parte
inferior
do
tanque
de
combustível
com
solução
adesiva especial, não sendo
necessários
furos
ou
modificações no equipamento.

RODOVIAS & CONSTRUÇÃO PESADA

43

COMPARE

OS

GRÁFICOS

MOBA FLMS

GESTÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA TODA A FROTA

Através do sensor ultrassõnico instalado na parede
do tanque o FLMS monitora a quantidade de
combustível a todo instante. Esses dados são
enviados ao módulo de processamento, responsável
pelo envio remoto (GPRS) para a plataforma MOBA.

ABASTECIMENTO E CONSUMO NORMAL

CONSUMO APARENTEMENTE NORMAL

CONSUMO ANORMAL
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INSPIRANDO A AUTOMAÇÃO MÓVEL

SUBSIDIÁRIAS

SEDE MUNDIAL

DISTRIBUIDORES

SOBRE MOBA
A MOBA é uma empresa de origem alemã, que há mais de 45 anos desenvolve componentes e sistemas integrados para automação de
equipamentos móveis.
Graças ao seu tempo de existência e ao seu contato com diferentes culturas através de suas subsidiárias espalhadas pelo mundo, a MOBA pôde
acompanhar a evolução tecnológica e as necessidades de mercados hoje já maduros. Esta experiência garante à MOBA o know-how
necessário para implantar tecnologia, sem impacto na cultura organizacional de seus clientes.
MOBA Alemanha

MOBA Austrália

MOBA Brasil

MOBA Chile

Limburg
Tel.: +49 6431 9577-0
E-mail: moba-ag@moba.de

Victoria
Tel.: +61 393 570 055
E-mail: dramondetta@moba.de

Belo Horizonte - MG
Tel.: +55 3418-9078
E-mail: mobadobrasil@moba.de

Santiago
Tel.: +56 (9) 61678464
E-mail: mjmarco@moba.de

MOBA China

MOBA Dinamarca

MOBA Espanha

MOBA EUA

Dalian
Tel.: +86 411 39269311
E-mail: ysun@moba.de

Odense
Tel.: +45 70 26 96 91
E-mail: jlindskov@moba.de

Barcelona
Tel.: +34 93 715 87 93
E-mail: moba-ise@moba.de

Peachtree City
Tel.: +1 678 8179646
E-mail: mobacorp@moba.de

NOVATRON Finlândia

MOBA França

MOBA Índia

MOBA Itália

Pirkkala
Tel.: +358 0 3 357 26 00
E-mail: sales@novatron.fi

Ferrières en Brie
Tel.: +33 (0) 1 64 26 61 90
E-mail: infos@moba.de

Gujarat
Tel.: +91 989 855 6608
E-mail: sdesai@moba.de

Villafranca die Verona
Tel.: +39 045 630-0761
E-mail: salesitaly@moba.de

MOBA Reino Unido

MOBA Suécia

Haddanham
Tel.: +44 184 429 3220
E-mail: ilewis@moba.de

Timra
Tel.: +46 (0) 73-3750097
E-mail: pwallgren@moba.de

www.moba-automation.com.br
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