INS Pondero HP400

Punnitseva
haarukkavaunu

Kaikki punnitsevat Pondero - haarukkavaunut ovat korkeaa
skandinaavista laatua – ne ovat keveitä, helppokäyttöisiä ja tarkkoja

Tuote-esite

EU:ssa valmistettu

UUTUUS!

Edut:


Tarkka tulos 4:llä integroidulla



ja nettoarvot

punnitusanturilla



Tarkkuus 99,9 %
Edistyksellinen mekaaninen
rakenne ja laadukkaat
komponentit



Ei rajoituksia normaalikäytössä

Vaakaratkaisu voidaan toimittaa
vaa`ttuna/kruunattuna.




Näytössä näkyvät brutto-, taaraus-

Taloudellinen ratkaisu

INS Pondero on uusi sarja punnitsevia
haarukkavaunuja, joita on saatavilla
myös saksivaunuina.
INS Pondero on suunniteltu ja
rakennettu punnitukseen sekä
haarukkatrukkien valmistukseen
perehtyneiden asiantuntijoiden
läheisenä yhteistyönä, mikä takaa sen
korkean laadun.
Haarukkavaunu on tunnettu koko
Euroopassa korkeasta laadustaan,
helppokäyttöisyydestään ja vahvasta
rakenteestaan.
Suunnittelemme tuotteemme pitkäaikaiseen
käyttöön -koska laadulla on merkitystä !

Tekniset tiedot

Sovellukset

Ponderon etuina ovat luotettava ja tarkka punnitus, sekä korkealaatuinen ja kevyt
haarukkavaunu. Kestävä ja toimiva kokonaisuus pitkälle tulevaisuuteen

Kapasiteetti

: 1500 kg

Tarkkuus

: 99.9%

Astejako

: 0,5 kg

Näyttö

: LCD näyttö
20mm

Näytön toiminnot

: Normaali punnitus
Aut. taaraus

Näppäimistö

INS Pondero 400 tarjoaa:




Vakiopunnitus: nosta, punnitse ja siirrä.
Punnitus ja taaraus (brutto-/nettopunnitus)
Laskutoiminto

Laadukkaassa näytössä on metallikehys
Helppokäyttöinen, helposti luettava LCD-näyttö
Näyttää brutto- ja nettoarvot

Näytössä metallikehys
220˚:n
ohjaus
helpottaa
käsittelyä

4 punnitusanturia antavat
tarkan tuloksen

Neutraalia
sento

Lisävarusteet




Ruostumattomat
versiot
Muut mitat
Muita pyöriä

Lämpötila-alue

: -10° - +50°C

Ilmankosteus

: <90% tiivistymätön

Akku

: Ladattava
4,5ah

Käyttöaika

: 38h. aut.
sulkutoiminto
10 min vakioasetus
(Ohjelmoitavissa)

Laturi

: 230 VDC

Suojausluokka
Näyttö
Punnitusanturi

: IP 63
: IP 67

Ohjauspyörä
Kuormapyörä

: Polyuretaania
: Yksinkertainen,
polyuretaania

Mitat
Laadukas polyuretaanipyörä vakiovarusteena.



:4 ohjausnäppäintä
ON / OFF

:
:
:

Valittavana erityyppisiä ruostumattomia versioita
Muita haarukkapituuksia, leveyksiä jne.
Valittavana mm. tandem-kuormapyörä, nailonja kumipyörät jne.

Suomen Teollisuuvaaka Oy

Haarukat
Haarukkapituus
: 1130 mm
Haarukoiden kokonaisleveys
: 520 mm
Haarukka leveys
: 160 mm
Haarukoiden välinen leveys
: 200 mm
Min haarukkakork.
:
87 mm
Maks. haarukkakork. : 195 mm
Korkeus näyttöön
: 895 mm

Puhelin: 010 421 4141 Sähköposti: myynti@teollisuusvaaka.fi www.teollisuusvaaka.fi
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