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Mobil tengelyterhelés mérő készlet ” WWSLEK” sorozat

Speciális készlet statikus tengelyterhelés méréshez, tartalmaz két hordozható platformot, kijelzőt
és nyomtatót. A nyomató megjelenít minden mérési adatok a későbbi könnyebb regisztráláshoz és
nyomon-követéshez.

PLATFORM KARAKTERISZTIKÁJA

 Erős szerkezet, speciális alumíniumból, ami könnyű és használhatóvá teszi extrém mérési
körülményekhez is
 Gyorscsatlakozós vezetékek – M12 típusú, IP67
 10 méteres vezeték, a platform kijelzőhöz való csatlakoztatásához, csatlakozókkal ellátva
 IP67-es nikkelezett acél mérőcellák
 Hermetikusan zárt IP67-es közösítő doboz
 Speciális csúszásmentes vulkanizált gumi a platformok alatt, a maximális tapadáshoz minden
felületen
 Nagyon egyszerű és megbízható kapcsolat a platformok és a kijelző között
 Hordozó fülek a platform mindkét oldalán a könnyű hordozáshoz
 A WWS platformok az 1.342.302 szabadalmi leírás alapján készültek
 Méretek: 700x561 mm. Magasság: 58 mm.
 Opcionális kerekek a könnyebb pozícionáláshoz és szállításhoz

A KIJELZŐNEK ÉS TOKOZÁSÁNAK MŰSZAKI ADATAI

 A tengelyek statikus összegzése, a tengelyek terhelésének nyomtatása és a jármú teljes
súlyának nyomtatása
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 Traktor + trailer súlyának összegzése a részösszegek nyomtatásával és a jármű teljes súlyának
nyomtatásával
 Mért járművek teljes összegzése
 Kalibráció, paraméterek beállítása, nyomtatási kép, stb…, konfigurálható a billentyűzetről
 Nagy ellenállású hordozó táska, lakattal és vállpánttal
 Méretek: 325x460x170 mm, Teljes súly: kb. 5kg.
 Opcionális infravörös távirányító

MŰKÖDÉSI MÓDOK

 Nullázási ciklus a csatlakoztatott mérlegeken.
 A tengelyek statikus összegzése, a tengelyek terhelésének nyomtatása és a jármú teljes
súlyának nyomtatása
 Traktor + trailer súlyának összegzése a részösszegek nyomtatásával és a jármű teljes súlyának
nyomtatásával
 Mért járművek teljes összegzése
 Nyomtatási kép:
o 4 fejléc sor
o Egy platform súlya
o Jármű teljes súlya
o Mért járművek teljes súlya
o Blokk szám
o Változó mérési szám
o Vonalkód: Code 39
o Dátum és idő

ELÉRHETŐ VERZIÓK

Árak:

Típus Méréshatá
r (kg)

Osztás
(kg)

Plató-
méret(mm)

Ár nettó EUR PROMÓCIÓS

WWSLEK20T
(DFWKRP

kofferrel)
2000 10 2x(700x450) 2.280.-

Opciók:

WWSW (2 pár 1 mérleg szetthez, azaz 2
papucshoz) 60.-



DFTL12-1 távirányító 70.-

Szállítás futárszolgálattal 50.-

A kiépítés gyárilag kalibrált, nem hiteles.

Kondíciók:

A mérlegek szervizét cégünk végzi, arra egy év teljes körű garanciát biztosítunk. A garancia
nem  terjed  ki  az  elemi  károkból  adódó  meghibásodásokra,  illetve  a  nem  rendeltetésszerű
használatból adódó meghibásodásokra (targonca okozta sérülések, egyéb, dinamikus erőhatásokból
adódó meghibásodások...).

Teljesítés: 2 héten belül.

Fizetés: 40% gyártói előleg, majd leszállítást követően utalással.

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes! 

Felmerült kérdés esetén további információkkal állok rendelkezésére.
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