MÉRLEGES RAKLAPEMELŐ

RAVAS-2100L
Mérleges raklapemelő változó osztásértékkel

ELŐNYÖK
 Villamagasság csupán 83 mm!
 A villavég kialakítása segíti az
alacsony raklapok felvételét
 Nagyfokú pontosság: 200g-os
osztásérték
 Cserélhető akkumulátor
 Automatikus kikapcsoló funkció
 Gyorsemelésű hidraulika pumpa
 Ellenőrző mérésekhez, adagoláshoz

Magas minőség
Európai gyártás

RAVAS-2100L
FUNKCIÓK

Méretek mm-ben

 Automatikus és kézi nulla korrekció
 Nettó/bruttó mérés
 Nyomógombos tárázás a teljes mérési
tartományon és kézi tárázás 2OO kg-ig
 Súlyösszegzés automatikus sorszámozással
 Hibajelzés a kijelzőn
 Automatikus kikapcsolás 30 perces üzemszünet
után
 Figyelmeztetés alacsony akkufeszültség esetén

Alapkivitel műszaki adatai
 Méréshatár

2,2OO kg

 Osztásérték

változó:
O - 2OO kg között: O.2 kg
2OO - 5OO kg között : O.5 kg
5OO - 2,2OO kg között: l kg

 Mérési hiba
 Kijelző

O.l% a mért értékre vonatkoztatva

A Villahossz

LCD, l8 mm-es magasság

B Villa szélesség

 Tasztatúra

3 funkció gomb,és ki/bekapcsoló gomb

 Védettség

mérlegcellák IP67, műszer IP65

 Akkumulátor
 Üzemidő

C Minimum villa magasság
Szabad magasság padlótól
D Villa magasság max.

l2Vdc/l.2Ah, cserélhető;
Akkumulátor töltő tartozék

Emelési magasság

35 óra, lekapcsolás előtt figyelmeztetés
a kijelzőn

 Töltő

23OV/l2Vdc - 3OO mA

 Töltési idő

Kb. 6 óra

 Kormánykerekek

Gumi

 Teherkerekek

Poliuretán, tandem

 Emelés

Gyorsemelés

 Önsúly

lO7 kg

 Szín

piros (RAL 3OOO), epoxy bevonat
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E Villák teljes szélessége
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Kijelző magassága

Hitelesített kivitel: OIML III-as osztálypontosság, EU jóváhagyás, no.
T2782, 2° ferdeség felett a kijelző lekapcsolása. Osztásérték:
változó O.5/l kg, további felbontások:
- l,OOO-es felbontás
: l.O/l,OOO kg vagy 2.O/2,OOO kg
- 2,OOO-es felbontás
: O.5/l,OOO kg vagy l.O/2,OOO kg
- 3,OOO-es felbontás
: O.l/3OO kg vagy O.2/6OO
kg vagy O.5/l,5OO kg

Prémium opciók*
 Extra tölthető akku egység
 Beépített hőnyomtató
 Bluetooth vagy WLAN kimenet
 Hitelesített kivitel, OIML III

Opciók*


Változó osztásérték O.l/O. 2/O.5 kg



Rozsdamentes acél villapapucsok



Rozsdamentes acél vagy galvanizált alváz



Lábfék vagy kézifék

 Eltérő villahossz: 95O - 2,5OO mm között ( 9O mm
villamagassággal)


Eltérő villaszélesség (teljes szélesség): 69O mm

 Eltérő méréshatár 3,OOO kg: l kg osztásértékkel (9O mm
villamagassággal)

* A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

