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LTF mérővilla emelőtargoncákhoz 

 

Egy pár villa integrált mérlegrendszerrel 

targoncákhoz. Könnyen használható, strapabíró és 

megbízható. A fülkébe szerelhető vezeték nélküli 

jelző könnyebbé teszi a mérési műveleteket, és 

számos tartozékkal rendelkezik. Újratölthető 

akkumulátorral működik, vagy közvetlenül a 

targonca üzemelteti. Kompatibilis olyan 

targoncákkal, amelyek rendelkeznek a DIN 15173 - 

FEM villatartóval, IIA (IIB opcionális) vagy IIIA 

osztályú emelőkkel. CE-M hitelesített változatban 

elérhető. 

 

Jellemzők 

• Festett acélvilla. 

• Minden egyes villa súlya 75kg (LTF25) és 90kg 
(LTF50). 

• Funkciók 4 db IP68 mérőcellával. 

• Pontosság: a kapacitás +/- 0,2% 

• Max. megengedett túlterhelés: a névleges 
kapacitás 200% -a. 

• Max. vízszintes dőlés (oszcilláció): +/- 2 ° azonos 
pontossági jellemzőkkel 

• Mérlegműszer a mérleg villákhoz illesztve, 
vízhatlan 5-gombos numerikus / funkcionális 
billentyűzettel, 25 mm vastag LCD kijelző 6 nagy 
kontrasztú számmal, vastag acél házban. 

 
 
 
 
 
 

 

• Teljes IP besorolás: IP65. IP68 mérőcellák. 

• Digitális kalibrálás és beállítás billentyűzettel 
vagy PC-vel a DINITOOLS segítségével. 

• Az akkumulátornak köszönhetően a villák 40 órás 
üzemidővel rendelkeznek vagy folyamatosan 
használhatja további akkumulátoron keresztül 
(külön megvásárolható). 

• Programozható automatikus kikapcsolás. 

• Akkumulátor töltővel ellátva. 
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Funkciók 

• Billentyűzet funkciók: Nullázás, Félautomatikus 
tára, Előre beállítható tára, Nyomtatás és / vagy 
adatátvitel, Választható funkció parancs, On / 
off. 

• Távirányító (választható): Ugyanazok a funkciók, 
mint a billentyűzetnél. 

• Ismétlőkijelzős modell DFWKBTHF (választható): 
- Ugyanazok a funkciók, mint a villákkal 

kiegészített készülék, de emellett: memória 
30 tára súlyhoz, 2 numerikus azonosító, 
billentyűzetzár, utolsó nyomtatás 
megismétlése, tára, cél, PMU, 
küszöbértékek és alapjelek gyors kézi 
bevitele. 

- Jelzőműszer készlet modell 3590KBTHF 
(választható): 

- Ha ezt a készletet használja, akkor a villával 
felszerelt készülék a súlyt az utastér 
érintőképernyős termináljára továbbítja, 
amely a kiválasztott programnak megfelelő 
speciális funkciókat kínál: 
- AF01: összesítés / raktárban található 

áruk összeválogatása a megrendelő 
igényei szerint. 

- AF02: darabszámlálás / mennyiség 
- AF05: összegzés és címkézés 

 

• A felhasználó közvetlenül választhatja ki az 
üzemmódokat a * gomb segítségével: 
- X 10 Nagyfelbontású kijelzés 
- Precíziós mérés ideiglenes újra kalibrálással, 

minta tömeggel (belső gyári használatra) 
- Nettó/Bruttó 
- lb/kg konvertálás 
- Átváltás (méter és liter számlálás) 
- Összegzés  
- Formulálás 
- +/- vezérlő gyors cél és küszöb bemenet 
- Százalékos mérés  
- Darabszámlálás  
- HOLD 

 
Az "alibi memória" funkció a kívánt üzemmóddal 
együtt kapható, és a megfelelő opcionális kártya 
telepítésekor automatikusan bekapcsol. 
 

• A felhasználó menühöz való hozzáférést a * 
gomb segítségével érheti el, hogy beállíthassa a 
mérlegszűrőt, a dátumot és az időt, az alapjelet 
és a tára súlyát, amellyel a felhasználó 
hozzáférhet a programozható hozzáférési jelszó 
megadásával. 
 

A menük gyors hozzáférési kulcsai blokkolhatók egy 
egyedi jelszó beállításával. 

 
 

Elérhető verziók 

Kód 
 

Mérőfelület 
Max. terhelhetőség 

(kg) 
Osztásérték 

(kg) 

Hitelesített 
osztásérték 

(kg) 

LTF1125A-2 FEM2A 500 / 1000 / 2500 1 / 2 / 5 - 

LTF1125AM-2  FEM2A 1000 / 2500 - 2 / 5 

LTF1150A-2 FEM3A 1000 / 2500 / 5000 2 / 5 / 10 - 

LTF1150AM-2 FEM3A 2500 / 5000 - 5 / 10 
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Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 LTFFEM2B DIN15173 - FEM, IIB osztályú mérővilla típus. 

 

LTFBK Pótakkumulátor csomag opció a rendszer folyamatos 24/7 
használatához. 

 

3590KBTHF  3590 Érintőképernyős készülék a kabinhoz, AF01 program a mellékelt 
nyomtatóval, adathordozó a mérések mentéséhez, rögzítő konzol, 
transzformátor a tápegységhez közvetlenül a targonca kabin 
készülékéhez csatlakoztatva, Bluetooth modul a villákhoz csatolt 
kijelzőhöz, bluetooth modul a kabin kijelzőjéhez, dátum / idő és alibi 
memória. MEGJEGYZÉS: ez a készlet a felvonókhoz közvetlenül 
csatlakoztatott tápegységet igényel. Mindig tartalmaz egy opcionális 
hálózati adaptert. 

 

AF02 Szoftver darabokra / mennyiségi számlálásra. 

 

DFWKBTHF DFWK jelző készlet a kabinba történő beépítéshez. A mellékelt 
nyomtatóval, rögzítő konzollal, Bluetooth modullal a villákhoz csatolt 
kijelzőhöz, Bluetooth modul a kabin kijelzőjén, master / slave program, 
dátum / idő, alibi memória. 

 

OBRFUSB 868MHz rádió frekvenciás modul PC számára USB porttal, PVC 
dobozban, 1 m USB/mini USB kábellel, tápellátás USB portról. Max. 
hatótávolság megfelelő körülmények között: 70m bel térben, 150m 
szabad térben. Max 50 konfigurálható csatorna, könnyen 
programozható a PC-ről. 

 

RFITR (S1) Beépített 868 MHz rádiófrekvenciás modul. Max. működő távolság 
a megfelelő környezeti és telepítési feltételek között: 70m beltéri, 150m 
szabadban. Legfeljebb 50 konfigurálható csatorna. 

 

AL1812 Hálózati adapter a kabin kijelzőjéhez (a felszereltség nem tartalmazza). 
9,2 - 18 Vdc bemenet (közvetlenül a targoncától), 12 Vdc 2,1A kimenet 
a készülékhez (max 25W). 

 

AL3612 Tápegység a készülékhez a kabinban (a felszereltség nem tartalmazza). 
19-36 Vdc bemenet (közvetlenül a targoncától), 12 Vdc 2,1A kimenet a 
készülékhez (max. 25 W). 

 

AL7212-1 Hálózati adapter a kabin kijelzőjéhez (a felszereltség nem tartalmazza). 
36-72 Vdc bemenet (közvetlenül a targoncától), 12Vdc 2,1A kimenet a 
készülékhez (max 25W). 
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