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VT-TPWP paletnik s tehtnico

VT-TPWP vili?ar s tehtnico

Tehtnica na paletnem vili?arju VT-TPWP je izjemno zmogljiva in natan?na tehtnica namenjena tehtanju palet, zabojev in podobnih predmetov.
Predvsem je primeren za skladiš?a, kmetijstvo in podobne dejavnosti, kjer je potrebno dolo?iti natan?no težo v ?im krajšem ?asu. Tehtnica
omogo?a shranjevanje podatkov, štetje, kontrolo in tiskanje. Tehtnica je lahko tudi overjena.

Rating: Not Rated Yet

Ask a question about this product

Podrobnosti
Tehtnica na paletnem vili?arju VT-TPWP je izjemno zmogljiva in natan?na tehtnica namenjena tehtanju palet, zabojev in podobnih predmetov.
Predvsem je primeren za skladiš?a, kmetijstvo in podobne dejavnosti, kjer je potrebno dolo?iti natan?no težo v ?im krajšem ?asu. Tehtnica
omogo?a shranjevanje podatkov, štetje, kontrolo in tiskanje. Tehtnica je lahko tudi overjena.

LASTNOSTI:
nosilnost do 2500 kg
natan?nost boljša od +/- 0,05% maximalne obremenitve
dimenzije: 1170*550*85 mm
teža: cca. 125 kg
odporna kolesa s polivretansko prevleko
merilne celice z IP68 zaš?ito proti vdi in prahu
velikost znakov na prikazovalniku: 25 mm
vrtljiv nosilec prikazovalnika
vodoodporna tipkovnica
dva RS232 vmesnika za povezavo s tiskalnikom, ra?unalnikom, oddaljenim prikazom
napajanje: akumulator za do 60 ur neprekinjenega delovanja
prikaz vrednosti akumulatorja
avtomatski izklop po nastavljenem ?asu
IR senzor za upravljanje z daljinskim upravljalcem
FUNKCIJE:
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fini prikaz (10x natan?nost), hold in peak funkciji
seštevanje, "formula tehtanje", odstotkovno tehtanje
štetje
nastavljiv izpis
OPCIJE:
nerjavne vilice, antistati?na kolesa
podaljšane vilice (do 1500 mm)
pove?ana nosilnost (do 3000 kg)
termi?ni tiskalnik
virtualni tiskalnik / USB / SD kartica za shranjevanje podatkov
?asovna/datumska kartica
WI FI modul za povezavo z omrežjem
dodatni akumulator s polnilcem
daljinski upravljalec
parkirna zavora s pedalom
ozna
ka

max ( razde
kg )
lek (
kg )

VT-T
PWP
25D-1
VT-T
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-1
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600 /
1500 /
2500
600 /
1500

0,2 /
0,5 / 1
0,2 /
0,5

1500 / 0,5 /
2500
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