
Ζυγιστικό Παλετοφόρο με πολυεπίπεδη διαβάθμιση 

ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
• Κυρτές άκρες πηρουνιών για εύκολη

πρόσβαση σε χαμηλές και κλειστές
παλέτες

 Λειτουργία αυτόματης δοσομέτρησης
(προαιρετική)

 Τρία πρωτόκολλα επικοινωνίας

 Εσωτερικό ρολόϊ για ημέρα/ώρα

 Για αποθήκευση, δοσομέτρηση και
ανάμιξη

 Bluetooth 4.0 για RAVAS WeightsApp

RAVAS-3200-F 

Προηγμένες λειτουργίες 
Κορυφαίας ποιότητας 

Δοκιμάστε τη Νέα Εφαρμογή της RAVAS 



RAVAS-3200-F 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm 
 Αυτόματη και χειροκίνητη διόρθωση μηδενισμού

 Ζύγιση μικτού/καθαρού βάρους

 Αυτόματη και χειροκίνητη εισαγωγή απόβαρου

 Άθροιση με αριθμό σειράς

 Εισαγωγή κωδικού (5-ψηφία)

 Θύρα RS232 για σύνδεση με εκτυπωτή 

 Έξτρα θύρα για κάρτες επιλογής Bluetooth

 Bluetooth 4.0 για RAVAS WeightsApp

 Εσωτερικό ρολόϊ

 Μηνύματα σφάλματος στην οθόνη

 Αυτόματο σβήσιμο μετά από  αχρησία 30 λεπτών 

 Μεταβολή kg/lb

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 Ικανότητα ζύγισης 2.000 kg 

 Διαβάθμιση πολυεπίπεδη: 
0 - 200 kg: διαβάθμιση 0,2 kg 
200 - 500 kg: διαβάθμιση 0,5 kg 
500 - 2.000 kg: διαβάθμιση 1 kg 

 Μέγιστη ανοχή 0,1% από το ανυψωμένο φορτίο 

 Οθόνη LCD, αριθμός ύψους 18 mm, πίσω φως 

 Πληκτρολόγιο 5 πλήκτρα λειτουργίας, πλήκτρο on/of 

 Κατηγορ. προστασίας δυναμοκυψέλες IP67, ενδείκτης IP65

 Μπαταρία 12Vdc/1.2Ah, αποσπώμενη – 
περιλαμβάνεται ο φορτιστής 
(μολύβδου/οξέος) 

 Ζωή μπαταρίας 30 ώρες, ενδείκτης  χαμηλής 
στάθμης στην οθόνη 

 Φορτιστής 230V/12Vdc - 300 mA 

 Χρόνος φόρτισης περίπου  6 ώρες 

 Τροχοί τιμονιού rubber 

 Τροχοί φόρτωσης πολυουρεθάνης, διπλοί 

 Χρώμα κόκκινο (RAL 3000), εποξειδική βαφή 

 Βάρος 120 kg 

 Αντλία γρήγορη ανύψωση 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ* 
 Έξτρα ανταλλακτική μπαταρία
 Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής
 Bluetooth
 Διακόπτης ρύθμισης θέσης ρελέ για

αυτόματη δοσομέτρηση
 Πολυεπίπεδη διαβάθμιση 0,1/0,2/0,5 kg
 Ανοξείδωτα πέδιλα πηρουνιών
 Ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο παλετοφόρο

 Περιστρεφόμενος ενδείκτης: αναγνώσιμος από όλες τις γωνίες κατά την
δοσομέτρηση

 Ποδόφρενο ή χειρόφρενο
 Διαφορετικές διαστάσεις πηρουνιών (ύψος πηρουνιού 90 mm)
 Διαφορετικοί τροχοί διεύθυνσης ή φόρτωσης

* 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 

A Μήκος πηρουνιών 1150 

B Πλάτος πηρουνιών 180 

C Ελάχιστο ύψος πηρουνιών 

Χώρος κάτω από φορέα 
πηρουνιού 

90 

22 

D Μέγιστο ύψος πηρουνιού 

Ύψος ανύψωσης 

210 

120 

E Πλάτος πάνω από τα πηρούνια 555 

F Ύψος έως το άνω μέρος του 
ενδείκτη 
Ανοχή +/- 3 mm 

800 
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