PORTA PALETES COM BALANÇA
Porta Paletes com Balança NETWORK
Porta Paletes de robusta construção, com balança eletrónica incorporada.
Elevada precisão de pesagem para qualquer produto em palete.
Capacidade de pesagem em gama única.
Configuração através do teclado ou de computador.
Produto em conformidade com a diretiva 2009/23/EU.
Características principais:
• Capacidade de pesagem até 2000 kg
• 4 células de carga em alumínio
• Terminal de pesagem de tecnologia LCD com digitos de 25 mm de alto contraste
• Rodas da direção e rodas dos garfos tandem em poliuretano
• Peso: 110 kg
Características específicas:
• Funciona com 4 pilhas alcalinas AA, recarregáveis ou não recarregáveis
• Autonomia de 40 horas em operação contínua ou 1 mês em utilização descontinuada
• Poupança automática de energia, com aviso de nível baixo da bateria
• Porta “IR” para gestão por controlo remoto
Modelo TPWN09-2
A balança funciona com pilhas
alcalinas

Precisão:
• Precisão de +/- 0,2%, da sua capacidade máxima de pesagem
• Para uma capacidade máx. de 2000 kg, possui divisão de 1 kg
Funções selecionáveis:

Funções do teclado:

• Pesagem de alta resolução x 10
• Conversão de peso liquido / bruto (lb / kg)
• Totalização / Formulação
• Peso em percentagem / Contagem

• Zero
• Tara manual
• Tara semiautomática

Construção:
• Alumínio de espessura elevada
• Pintura industrial nos componentes
mecânicos

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

Opções:
• Controlo remoto por infravermelhos na pegadeira
• Travão de estacionamento por pedal nas rodas da direção
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