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Porta Paletes Eletro-Manual com Balança E-FORCE

Porta Paletes eletro-manual com balança. Modelo inovador, combina os benefícios
de um porta paletes eletro-manual com a precisão da pesagem.
Na pegadeira, o utilizador pode escolher entre o modo de translação elétrico
ou manual. Possui elevação manual e precisão de +/- 0,5 kg na pesagem.
Os modelos apresentados cumprem com a Diretiva Comunitária 2014/31/EU,
para equipamentos de pesagem não automáticos.  

Características principais:
• Capacidade de pesagem até 1250 kg; altura máxima de elevação: 200 mm
• Em modo elétrico, o travão a vácuo está sempre ativo para acréscimo de segurança
• Sistema “Easy-Lift” proporciona elevação de carga sem esforço
• Chave permite desligar o motor, quando o porta paletes não está em utilização
• Vence desníveis de 5% (com carga) até 15% (sem carga)
• Velocidade máxima: 5 km/h
• 4 células de carga, em aço inox
• Terminal de pesagem em aço inox IP 65, resistente à humidade e a ambientes agressivos ou
   corrosivos, com tecnologia OLED e dígitos de 25 mm, de alto contraste
• Rodas dos garfos em poliuretano
• Rodas da direção com tração elétrica, em borracha resistente, oferecem grande estabilidade,   
   mesmo na posição de descanso
• Peso: 121 kg

Características específicas:
• Inclui bateria extraível recarregável com autonomia de 80 horas em uso contínuo
  ou 1 mês em uso ocasional. Para uso contínuo, recomenda-se a bateria E-PACK (Opção)
• Inclui carregador 203V 50 Hz (carregamento em 8h)
• Poupança automática de energia, com aviso de nível baixo da bateria
• Porta bidirecional RS 232/C, para ligação à impressora e para gestão por controlo remoto
• Porta RS 232/C, para ligação ao PC
• Inclui impressora térmica
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MModelo TPWE-FORCEM-1

Garfos:
• Comprimento dos garfos: 1150 mm 
• Altura mínima dos garfos (descidos): 85 mm 
• Altura máxima dos garfos (elevados): 200 mm 

Construção:
• Aço de qualidade elevada 
• Pintura resistente a temperaturas elevadas

Opções (ver ficheiro correspondente):
• Bateria E-PACK
• Dispositivo WI-FI
• Garfos em aço inox

Funções de impressão:
• Apresentação configurável
• Relógio e calendário
• Talão certificado (Modelo CE-M)

TPWE-FORCE-1 1250 0,1 - +/- 0,5

TPWE-FORCEM-1 1250 - 0,5 +/- 0,5

Modelo
Divisão

(kg)
Capacidade de
pesagem (kg)

Divisão CE-M
(kg)

Precisão
(kg)

M

Bateria descartável
recarregável

Funções selecionáveis:
• Pesagem de alta resolução
• Conversão de peso liquido / bruto (lb / kg) 
• Acumulação
• Formulação 
  Peso em percentagem 
• Contagem
• Pesagem por amostra
• Estabelece ponto de controlo

Funções do teclado:
• Zero
• Tara automática 
• Tara preconfigurada
• Comando de transmissão de dados 
  e/ou impressão
• Comando de funções (totalização ou 
  contagem)
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