SATEX INDUSTRIËLE WEEGSCHALEN

PLATFORM WEEGSCHAAL type PLS

UITVOERINGEN IN
- STAAL
- LICHTGEWICHT ALUMINIUM SA
TEX

Weegvermogens 600 . . . 4000 kg
Meer dan 100% overbelastbaar
Verrijdbaar
Kan rechtop worden opgeborgen
Met in de voorpunten ingebouwde
wielen is de schaal makkelijk verplaatsbaar

Degelijke, 8 mm dikke metalen constructie
Voor interne weging

(ijkwaardig: zie Soehnle type PL)

Verrijdbaar
In staal of aluminium
Ingebouwde accu en lader
Data-printer uitgang

• Verrijdbaar op wielen voor in de punten
• Rechtop staand op te bergen
• Speciale krachtopnemers met hoge
weerstand tegen aanrijding
• Meer dan 100% overbelastbaar
• Blijvend hoge nauwkeurigheid door
sterk, 8 mm dik metalen profielframe
• 25 mm hoge, verlichte LCD cijfers.

▲

TOEPASSING

De lichte aluminium uitvoering (22 kg)
is niet alleen rijdbaar maar zelfs
draagbaar.
Hoogte slechts 9,5 cm.

Display front met waterdichte
druktoets-schakelaars

UITVOERINGEN
Bestel nummer
A = aluminium
129 PLS(A)

Indicator SA 250, tafelmodel

Afmetingen

129 PLS 3000
129 PLS 4000

Indicator met wand console (optie)

opbergen

rijden

wegen

AFLEZING
Aanwijsinstrument met toetsen voor:
- aan / uit
- tel-wegen
- nulstellen - check wegen
- tarreren
- printen
- omschakelen: wegen-tellen-checken
Ingebouwde accu en acculader.

Weegvermogen

Schaalverdeling

600 kg

0,2 kg

1000 kg

0,2 kg

120 x 92 cm
U - vorm

1500 kg

0,5 kg

2000 kg

0,5 kg

tussen de lepels
100 x 60 cm

3000 kg

1 kg

4000 kg

1 kg

129 PLS(A) 1000

129 PLS(A) 2000

Door de water- en stofdichte krachtopnemers en kabelverbindingsdoos
(IP 65) geschikt voor een vuile en
stoffige omgeving.

TECHNISCHE GEGEVENS

600

129 PLS(A) 1500

OMGEVING

▲

Overal waar een gemakkelijk verplaatsbare weegschaal, met toch een
groot weegbereik, nodig is, komt deze
PLS uitstekend tot zijn recht.

Deze U-vormige weegschaal is
ontworpen voor het wegen van Europallets en palletboxen (80 x120 cm).
Maar ook andere materialen kunnen
uitstekend op deze weegschaal
worden (af-)gewogen.

▲

Nederlandstalige handleiding

RIJDBARE WEEGSCHAAL IN U - VORM: 120 x 92 cm

Nauwkeurigheid Voldoet aan de eisen van de Metrologiewet
Kalibratie
Justering via het menu m.b.v. ijkgewichten.
Constructie
Gecoat, 8 mm dik aluminium of stalen frame met 4 IP65 stof- en
waterdichte elektronische krachtopnemers van 2000 kg per stuk
Wielen ingebouwd in de voorpunten van de weegschaal, op de daarvoor liggende neuzen kan de weegschaal rechtop worden weggezet.
Eigen gewicht
Aluminium uitvoering: 22 kg, stalen uitvoering 70 kg
Aflezing
Digitale indicator type Satex SA 250, afdichting IP 54,
25 mm hoge LCD display cijfers met achtergrondverlichting, 100%
tarreerbereik, RS 232 datauitgang, ingebouwde accu en lader voor
tot 14 uur zelfstandig bedrijf, 230 V net-adapter
Auto off
Automatische uitschakeling weegschaal bij niet gebruik
Tijdsinstelbaar en uitschakelbaar
Voeding

Via meegeleverde 230 V net-adapter en via ingebouwde accu

IJkwet

Voor interne weging.
Voor ijkwaardige uitvoering zie Soehnie type PL en PLA

Patroonsweg 23
3892 DA ZEEWOLDE
Telefoon 036 - 522 20 30
Telefax 036 - 522 20 60

info@satex.nl
www.satex.nl
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Voor interne weging

