
RCS

  Για γενικό έλεγχο βάρους και αποφυγή 
υπερφόρτωσης

  Κατάλληλος για δύσκολες εφαρμογές

  Ενδείκτης με 4 μπαταρίες AA

  Εύκολη εγκατάσταση μέσω Τ-ζεύξης

  Ελκυστικής τιμής σύστημα μέτρησης για 
περονοφόρα ανυψωτικό όχηματα

Ζ Υ Γ ΙΣ ΤΙΚ Α Σ Υ Σ ΤΗΜ ΑΤΑ ΠΕ Ρ ΟΝΟ Φ ΟΡ Ω Ν

Υδραυλικός ενδείκτης φόρτωσης για περονοφόρα οχήματα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Κορυφαίας ποιότητας
Εύκολη εγκατάσταση
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* Η χρήση προαιρετικού εξοπλισμού ενδέχεται να επηρεάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά

ΕΠΙΛΟΓΕΣ*

  Θερμικός ή matrix εκτυπωτής σε ξεχωριστό περίβλημα (μόνο σε 12V 
έκδοση, εκτυπώνει βάρη πάνω από 200 κιλά)

  Μετατροπέας 80/48/36/24 Vdc - 12Vdc
  Τροφοδοσία ρεύματος 12V από μπαταρία του περονοφόρου

RCS
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ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟ RCS
Ο χειριστής επιλέγει ένα φορτίο και το ανυψώνει μέχρι να περάσει το ύψος 
αναφοράς που έχει επισημανθεί. Ο ίδιος στη συνέχεια το κατεβάζει απαλά 
προς το σημείο αναφοράς και σταματάει εκεί. Ο ενδείκτης 2100 υπολογίζει 
το βάρος και μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα το εμφανίζει σταθερά στην 
οθόνη.

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  Εγχειρίδιο λειτουργίας

  Οδηγίες στερέωσης και βαθμονόμησης

  Αυτοκόλλητα ένδειξης ύψους ανύψωσης

  Ενδείκτης 2100 με 4 ΑΑ μπαταρίες και βάση στήριξης

  Δακτύλιος στεγανοποίησης

  Αισθητήρας ζύγισης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Αυτόματο κλείσιμο μετά από 3 λεπτά μη χρήσης

  Ζωή μπαταρίας 6 μήνες, όταν χρησιμοποιείται κανονικά

  Παροχή ενέργειας 6Vdc από 4 AA-μπαταρίες

  Χειριστήρια 3 πλήκτρα λειτουργίας, on/o�  πλήκτρο

  Οθόνη LCD, αριθμός ύψους 18 mm

  Κατηγορία προστασίας IP65 / NEMA 4

  Ανοχή συστήματος 2% από την ικανότητα του συστήματος 
(βλέπε πίνακα στα δεξιά)

50 kg στα 10,000 kg ικανότητα

20 kg στα 5,000 kg ικανότητα

  Διαβάθμιση 10 kg στα 2,500 kg ικανότητα

  Ικανότητα ίδια με την ικανότητα ανύψωσης του 
περονοφόρου

* Η απόκλιση μπορεί να είναι πάνω ή κάτω από το βάρος στην οθόνη

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

200 kg10.000 kg

200 kg7.500 kg

100 kg4.500 kg

100 kg3.000 kg

50 kg2.500 kg

50 kg2.000 kg

50 kg1.600 kg

50 kg1.200 kg

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ


