BIZTONSÁGI RENDSZER

MForks

Villákba épített terhelés ellenőrző rendszer

ELŐNYÖK
- Méri a a raklap súlyát és a tömegközéppontját
- Elősegíti a biztonságos emelést
- Megelőzhető az átbillenés és ezáltal a villák
törése
- Hangjelzés túlterhelés esetén
- Villaváz kopófelülettel tervezve, hosszabb
élettartam érdekében

Biztonságos emelés
Szabadalmaztatott technológia

MForks
FUNKCIÓK

MÉRETEK MM-BEN

 Folyamatos súlyellenőrzés a villákon
 Valós idejű terhelés ellenőrzés százalékban a kijelzőn
 Hangjelzés 100%-os terhelésnél és túlterheléskor
 Hangjelzés alacsony töltöttségű akkumulátorok esetén, vagy
egyéb hibajelenségeknél

STANDARD SPECIFIKÁCIÓK
 Méréshatár

2500 kg, 600 mm tömegközépponton mérve

 Osztásérték

2%

 Pontosság

+/- 2% egy osztásérték

 Kijelző

LCD18 mm karaktermagasság, háttérfénnyel

 Jelátvitel

Bluetooth, class 1

 Védelem

IP 65

FEM2A/B
2500 kg*
A Villahossz

1134

B Villaszélesség

120

C Villa magassága
D Villaasztal magassága

ÁRAMELLÁTÁS

E Perem-talaj magasság** A/B

 Könnyen cserélhető, tölthető, ergonómikus és strapabíró
akkumulátor mindkét villában, töltővel.
 Akkumulátor élettartam: 180 óra folyamatos használat
 A kijelző műszer áramellátása a targonca akkumulátoráról
történik
Terhelési diagram

68
407
76/152

F Villa hegyének vastagsága

15

G Villa törzsének vastagsága
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H Akkumulátor és a burkolata
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I

Akkumulátor szélessége

J

Felső védőburkolat
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Tolerancia +/-2 mm
* A méréshatár a villa tömegközéppontján értendő, a villacsúcstól 600 mm-re.
** Megrendeléskor A vagy B méret egyeztetendő Az E méret toleranciája +/- 5 mm

Az MForks arra lett tervezve, hogy a kezelőnek segítsen a
biztonságos rakodásban és a balesetveszélyes helyzetek elkerülését
borulás, vagy villatörés. A mérési rendszer a villákba van építve, ami
segíti, például méri a rakomány súlyát és tömegközéppontját a
terhelés pillanatában. Ezt a vezetőfülkébe szerelt kijelző műszer
mutatja, a biztonságos emelés érdekében. A kijelző százalékosan
mutatja a villákra jutó terhelést az emelési kapacitás és a súly
tömegközéppontjának függvényében. Ha ez az érték eléri a 100%
max emelhető terhelést, a figyelmeztető hangjelzés megszólal.

PRÉMIUM OPCIÓK*
 2 tölthető tartalék akkumuláror
 Feszültség átalakító 80/48/36/24Vdc - 12Vdc

OPCIÓK*


FEM2B villák
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