
Pažangi įmontuojama 
svėrimo sistema nedideliems 
ir mažiems krautuvams.

RDS WEIGHLOG a10 pasižymi 
naujausia spalvoto jutiklinio ekrano 
technologija, dėl kurios įmontuojamą 
svėrimo sistemą paprasta naudoti 
pakraunant priekabas ir savivarčius, 
maišant partijas arba atliekant 
svėrimo patikrinimus.

WEIGHLOG a10
SVĖRIMO SISTEMA
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WEIGHLOG a10

CHARAKTERISTIKOS PRIVALUMAI

Spalvotas jutiklinis ekranas. Aiškus ir neapkrautas ekrano turinys leidžia 
intuityviai naudotis įrenginiu.

Tikslinis svoris. Individualūs produkto nustatymai (1 iš 30). 
Taisyklingo transporto priemonių pakrovimo 
užtikrinimas.

Duomenų bazė – 30 klientų, 30 produktų ir 5 
maišymo būdai.

Tiksli apskaita, atsekamumas ir atsargų valdymas.

Duomenų perdavimas per SD kortelę ir USB atmintinę. Saugus ir efektyvus duomenų apdorojimas.

Statinis ir dinaminis svėrimo rėžimai svėrimui pakėlus. Greitesnis darbas

Daugiakanalė ir visuotinė santrauka. Apkrova iki 10 griebtuvų ar šakių.

Spausdinimo galimybė. Pakrovimo santraukos ir bendrųjų duomenų kopija.

Kalibravimo „stumtelėjimas“. Greitas ir paprastas kalibravimas pagal vietovės 
duomenis, pvz. tiltinės svarstyklės.

Įspėjimo signalas įsijungia esant perkrovai.

Taisyklingas pirmasis pakrovimas maksimaliai 
padidina produktyvumą ir sumažina įrenginio 
judėjimo būtinybę, kuro sąnaudas bei padangų 
nusidėvėjimą.

Naujoji RDS WEIGHLOG a10 turi 4.3 colių 
spalvotą didelės raiškos ir atsparų aplinkos 
poveikiui ekraną (plačiaekranis formatas) bei 
papildomus mygtukus, kuriais užtikrinamas 
šiuolaikiškas ir ergonomiškas operatoriaus 
sąsajos valdymas.

Tinka naudoti su iki 10 skirtingų priedų, pvz. 
griebtuvų ar šakių. Sistemą galima sumontuoti 
ant nedidelių ratinių, teleskopinių ar traktoriaus 
tipo krautuvų, krautuvų su šakėmis ir mažų 
krautuvų.

Sistema matuoja hidraulinį slėgį tam tikroje 
pozicijoje esančiais jutikliais, kurie kėlimo ciklo 
metu kompensuoja slėgio pokyčius sistemoje.

Gaminys siūlo patobulintas išsaugojimo 
galimybes, kurias sudaro 30 gaminių, 30 
klientų ir iki 5 skirtingų gaminių maišymo, 
paskirstymo ir tvarkymo būdų, kuriais galima 
tiksliai užfiksuoti ir vėliau atsekti duomenis

Platus RDS tiekėjų pardavimų, paslaugų ir 
techninės pagalbos tinklas.

atitinka 2004/108/EC

įrenginys izoliuotas iki IP54

SISTEMOS PRIEDAI

Išorinis girdimasis signalas – skirtas 
naudoti triukšmingoje aplinkoje. Galimybė 
pasirinkti pagal pritaikymą.

Perkėlimo rinkinys – skirtas perkelti svėrimo 
sistemą tarp krautuvo ir traktoriaus 
priekabų svėrimo tikslams.

TAIP PAT SIŪLOMA

Loadmaster a50 – svėrimas įvedus 
tikslinio svorio duomenis, paskutinio 
pasėmimo išpylimas, temperatūros ir 
nuolydžio kompensavimas, duomenų 
valdymas ir spausdinimo galimybės.

Loadmaster 9000i –   prekybai tinkamas 
svėrimas pagal MID Class Y (b) ir OIML 
III klasės standartus.

PLATINTOJAI

UAB DESKA
Pramonės g. 5, LT-94102 Klaipėda, Lietuva

Tel. +370 698 07708
El. paštas: info@deska.lt

www.deska.lt

Vidinis garsinis signalas

TECHNINIAI DUOMENYS

Sistemos 
tikslumas:

Įprastai +/- 2% pajėgumo 
arba geresnis

Jutiklio 
diapazonas:

0 - 250 bar (galimi ir kiti 
variantai)

Elektromagn. 
apsauga:
Garantija: 
Aplinkos 
apsauga:

Veikimo įtampa:
Temperatūra:

1 metai

10 - 30 Volts DC
Nuo -20 iki +70°C

ICP 300 - galimybė atsispausdinti 
pakrovimo duomenis




