
RPW ST

  Για δοσολογία και καταμέτρηση τεμαχίων

  Μεταφορά δεδομένων σε WMS ή ERP

  Μεταφορά βάρους στο τερματικό του 
παλετοφόρου

  Μόνο 5mm  αύξηση στο ύψος του πιρουνιού

  Για όλα τα ηλεκτρικά ανυψωτικά στοίβαξης

ΗΛΕ Κ ΤΡΙΚ Α ΠΑ ΛΕ ΤΟ Φ ΟΡΑ Κ ΑΙ 

Ζυγαριά για ηλεκτρικά ανυψωτικά στοίβαξης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Κορυφαίας ποιότητας
Επίσης για μετατροπή
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* Η χρήση προαιρετικού εξοπλισμού ενδέχεται να επηρεάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά

ΕΠΙΛΟΓΕΣ*

  Ειδική έκδοση για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές, ζώνη Ι, με 
πιστοποίηση ATEX

  Παπούτσια πιρουνιών από ανοξείδωτο ατσάλι

  Διαφορετικά μήκη πιρουνιών
  Μικρότερη οθόνη διαβαθμίσεων
  Νόμιμο για έκδοση συναλλαγών, OIML III

  UniMobile/UniWin λογισμικό για λήψη δεδομένων και μεταφορά στο 
τερματικό του οχήματος ή σε ασύρματο δίκτυο

  Θερμικός ή matrix εκτυπωτής

RPW ST
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

  Δείτε φύλλο προδιαγραφών ενδείκτη

  Λειτουργίες των ενδεικτών 2100, 4100 ή 6100

Οι ενδείκτες RAVAS έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά για κινητές εφαρμογές. 
Είναι στιβαροί και ανθεκτικοί σε κραδασμούς και δονήσεις. Οι ενδείκτες 
RAVAS είναι μικρού μεγέθους και έχουν χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. 
Όλοι οι ενδείκτες είναι ανθεκτικοί στην σκόνη και αδιάβροχοι, σύμφωνα με 
πρότυπο IP65. Οι κινητές ζυγαριές RAVAS μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
εξωτερικούς χώρους και σε φορτηγά οχήματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Παροχή ενέργειας από την μπαταρία του παλετοφόρου

  Κατηγορία προστασίας Δυναμοκυψέλες IP67, ενδείκτης IP65

  Ανοχή συστήματος 0.1% από το ανυψωμένο φορτίο

  Διαβάθμιση 1 kg

  Ικανότητα ίδια με την ικανότητα ανύψωσης του 
περονοφόρου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ
Όλα τα ηλεκτρικά ανυψωτικά στοίβαξης μπορούν να εξοπλιστούν με το 
ζυγιστικό σύστημα RPW ST. Τα πιρούνια του οχήματος τροποποιούνται 
μηχανολογικά, προκειμένου να τοποθετήθούν τα εξαρτήματα της ζυγαριάς 
με μόνο 5mm προστιθέμενο ύψος του πιρουνιού. Ένας ενδείκτης ζύγισης 
της επιλογής σας δείχνει το βάρος στα πιρούνια και επικοινωνεί με ένα 
τερματικό ή με σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) εάν το επιθυμείτε.

Τα ηλεκτρικά ανυψωτικά στοίβαξης  με αρχική ανύψωση στα κάτω πιρούνια 
χρειάζονται 180mm χώροy κατασκευής μπροστά από τη μύτη των κάτω 
πιρουνιών, για να μπορέσουν να εγκαταστήσουν τις δυναμοκυψέλες στα 
επάνω πιρούνια. Εάν ο χώρος αυτός δεν είναι διαθέσιμος από κατασκευής 
του ανυψωτικού στοίβαξης, τότε η RAVAS θα επεκτείνει το μήκος του επάνω 
πιρουνιού. Αυτό το εκτεταμένο μήκος πιρουνιού μπορεί να προκαλέσει 
προεξοχή στα άκρα του πιρουνιού όταν παραλάμβάνετε ορισμένες παλέτες. 
Σας παρακαλούμε να το λάβετε υπόψιν αυτό όταν χρησιμοποιείτε το 
τροποποιημένο ανυψωτικό στοίβαξης.

*Amin = Ελάχιστο απαιτούμενο μήκος πιρουνιού
Αντοχή +/- 2 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

E 83 mmΠάχος πιρουνιού

D + 20 mmΠλάτος πάνω από τα πιρούνια

C + 5 mmΕλάχιστο ύψος πιρουνιού

B + 20 mmΠλάτος πιρουνιού

A + 10 mmΜήκος πιρουνιού

1150 mmΣτάνταρ μήκος πιρουνιού


