Mobiele weegbrug PCE-WWSB8-S (

Klasse III)

Mobiele weegbrug, max. wieldruk van 8000kg, wielbelasting berekening,
asbelasting berekening, totaal gewicht berekening, optellen, beeldscherm met
printer
Deze mobiele weegbrug bestaat uit een beeldscherm met aansluitingen voor
maximaal 8 weegplateaus. Een weegbrug vereist ten minste twee weegplateaus. Aan
de hand van de wielbelasting berekent de mobiele brugweegschaal het totale gewicht
van het voertuig. Met een optelfunctie van de brugweegschaal kan het gewicht van de
vrachtwagen plus bijvoorbeeld de aanhanger worden bepaald. De weegcellen van de
brugweegschaal zijn IP65 beschermd en voor buitengebruik ideaal. Het beeldscherm
van de brugweegschaal zit in een draagbare koffer. Het beeldscherm is ingebouwd en
in de koffer zit een printer. De cijferhoogte van de brugweegschaal is 25mm. Een
afdruk van de resultaten van de brugweegschaal wordt met tijd en datum gegeven.
Met dit scherm kan de brugweegschaal het wielgewicht, de asdruk en het totale
gewicht tonen. Met de mobiele weegbrug heeft u een manier om mobiel en
gemakkelijk het gewicht van verschillende typen voertuigen te bepalen. Mocht u
vragen hebben over de mobiele weegbrug dan kunt u de volgende technische
specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31
(0)900 - 120 00 03 Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer
advies over deze mobiele weegbrug en al onze andere producten op het gebied van
meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

- Weegbrug voor mobiel gebruik
- Platform afmeting 300 x 400 x
58 mm
- Beeldscherm in koffer
- Beeldscherm met batterij
- Cijferhoogte van weegbrug is 25
mm

- Beeldscherm incl. printer
- Datum / tijd instelbaar
- Totale functie met weegbrug mogelijk
- Wielbelasting meting met weegbrug
mogelijk
- Aslast meting met weegbrug mogelijk
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Technische specificaties van de Weegbrug
Platform van de weegbrug
Weegbereik van platform (wieldruk)

8.000 kg

Afleesbaarheid

5 kg

Herhaalbaarheid

10 kg

Afmetingen van platform

300 x 400 x 58 mm

Beschermingsklasse

IP65

Behuizing

Robuuste aluminium behuizing

Lengte verbindingskabel

ca. 10 m

Gewicht van platform

ca. 14,5 kg

Totale afmetingen

400 x 410 x 58 mm
Beeldscherm van de weegbrug

Beeldscherm

LCD-scherm met achtergrondverlichting

Cijferhoogte

25 mm

Stroomvoorziening

Oplaadbare batterijen

Werktijd

Ca. 10 uur

Oplaadtijd

Ca. 8 uur

Aansluitmogelijkheid

4 ingangen voor tot 8 weegplatformen.

Interne printer

Alle gewichtswaarden incl. tijd en datum

Gewicht

ca. 5 kg

Afmetingen

325 x 460 x 170 mm

Omvang van de levering
2x weegplatformen, 1x beeldscherm in koffer inclusief printer, 1x handleiding

Asbelasting weging met Weegbrug

Wielweging met Weegbrug
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