
▪

 

▪  

▪

 

▪  

▪

 

▪

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
▪ Εγκατάσταση σε μόλις 5 λεπτά 

▪ Πλήρως ασύρματο με bluetooth: καθόλου 
καλώδια 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

     

 
Πλήρως ασύρματα ζυγιστικά πιρούνια 

 



  iFORKS-32  
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

• Αυτόματη & χειροκίνητη διόρθωση μηδενισμού 

• Ζύγιση μικτού/καθαρού βάρους 

 

3-Άθροιση με τον αριθμό σειράς 

3-Εισαγωγή κωδικών ID (5 ψηφία) 

3-Ενσωματωμένη διόρθωση επιπέδου στα πιρούνια 

• Ενσωματωμένο ρολόϊ για ημερομηνία/ώρα 

• Πλακέτα ενδείκτη:  RS232 θύρα σύνδεσης εκτυπωτή 

                                Θύρα Bluetooth  για επικοινωνία δεδομένων 

   Προαιρετικά:         Δυνατότητα WiFi για μετάδοση δεδομένων 

• Καταγραφή σφαλμάτων για φορτώσεις στις άκρες των πιρουνιών 

• Κατάσταση αδράνειας για τα πηρούνια με αυτόματη επανεκκίνηση 

• Προστασία υπερφόρτωσης 200% στη μηχανική κατασκευή 

• Bluetooth 4.0 για RAVAS WeightsApp 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm 

 

 

 

 

  

 
2500 kg* 

Φορέας FEM2 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
▪ Ικανότητα: 2.500 

▪ Πολυεπίπεδη διαβάθμιση 1 kg έως 1.000 kg 

2 kg έως μέγ.2.500 kg 

▪ Αντοχή συστήματος: 0.1% του ανυψωμένου φορτίου 

▪ Οθόνη : δίχρωμη (πράσινο/κόκκινο), ψηφιακό 

ύψος 22mm, με πίσω φως, 5 ψηφία 

▪ Κόκκινη οθόνη: σε σφάλματα για ακραία ή 

πλευρική φόρτωση (βάρος στο ένα πηρούνι) 

▪ Μεταφορά σήματος Bluetooth 4.0 

▪ Χειριστήρια 4 πλήκτρα λειτουργίας,πλήκτρο on/off  

▪ Κατηγορία προστασίας IP65 

 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 
• Κάθε πηρούνι έχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 3.7V 

/ 5.2Ah . Αυτονομία  75  ωρών συνεχούς λειτουργίας. 
Περιλαμβάνεται ο φορτιστής 

▪ Ενδείκτης τροφοδοτούμενος από 4 μπαταρίες AA. 

Αυτονομία ca. 50 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Προαιρετικά, 

τροφοδοσία από την μπαταρία του παλετοφόρου. (η 

αυτονομία μειώνεται με τις επιλογές σύνδεσης δεδομένων). 

▪ Λειτουργία αδράνειας με αυτόματη επανεκκίνηση 

για τους μεταδότες των πηρουνιών, αυτόματη 

λειτουργία σβησίματος για τον ενδείκτη. 

▪ Ο χειριστής μπορεί να προσαρμόσει τη ρύθμιση 

ισχύος της ένδειξης στο μενού «χρήστη»- ‘user’ 

menu. 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ* 
▪ Πιστοποιημένη έκδοση για εμπορικές συναλλαγές, OIML III 

▪ Διαφορετικά μήκη πηρουνιών (κατά μήκος > 1700 mm 
ύψος +5 mm) 

▪ Μείωση ικανότητας με μακρύτερα πηρούνια.  
▪ Ρυθμιστής ισχύος 12V για περονοφόρα αντίβαρου 

▪ Μετασχηματιστής για ηλεκτρικά παλετοφόρα μέγ.100V-12V 

▪ Εκτυπωτής : θερμικός ή matrix 

A Μήκος πηρουνιών 1150 

B Πλάτος πηρουνιών 135 

C Ύψος πηρουνιών 58 

F Ύψος φορέα 407 

G Απόσταση μεταξύ  νυχιών 418 

H Πτώση πηρουνιού FEM A/B 76/152 

I Απόσταση οπίσθιου 

πιρουνιού στην μπροστινή 

πλευρά 

J Stop παλέτας 80 

K Πάχος βάσης πηρουνιού 45 

L Πλάτος βάσης πηρουνιού 100 

M Πλάτος stop παλέτας 143 

N Ύψος stop παλέτας 142 

Ίδιο βάρος ανά πηρούνι                         65 kg  
 
Ανοχή +/- 2 mm 

* Μέγιστη ικανότητα που ορίζεται στο κέντρο του φορτίου 500 
mm 

 
 
 
 

 
▪ Μετάδοση δεδομένων μέσω Bluetooth- ή WiFi 

▪ Πρόσθετο σέτο μπαταριών Li-ion 

▪ Πλατιά νύχια για συνδυασμό με περιστροφέα 

▪ Πηρούνια μεγάλου μήκους για ειδικούς τύπους 
παλετοφόρων 

 
 

* Με την επιφύλαξη αλλαγών : Η χρήση επιλογών ενδέχεται να αλλάξει τις σχετικές προδιαγραφές rev.20181214 

 

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. 
Δ.Μουτσοπούλου 103 – Τ.Κ. 18541-ΚΑΜΙΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΕΛΛΑΔΑ 

Tηλ. 210.4208700 Fαχ. 2104209517 info@vamvacas.gr - www.vamvacas.gr  

         ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι ΚΟΡΩΠΙ  Ι  ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  Ι  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Ι  ΠΑΤΡΑ  Ι  ΛΑΡΙΣΑ  Ι  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

 

D Πάχος άκρου πηρουνιού         15 

E Ύψος πάνω από το φορτίο 68 
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