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WWSK mobil tengelymérleg 

 

Speciális készlet kézi statikus tengelyméréshez. Két 

hordozható WWS platformból és egy 

érintőképernyős 3590ETKR  márlegműszerből áll, 

beépített nyomtatóval. A felhasználói felület tiszta, 

egyszerű és intuitív, és valós időben jeleníti meg a 

tengely tömegét, a teljes súlyt, a tarsát és a jármű 

azonosító kódját. A jegy minden súlyadatot jelent, a 

regisztráció és a nyomon követhetőség 

megkönnyítése érdekében. 

 

Jellemzők 

• Erős, speciális alumíniumból készült szerkezet, 
amely garantálja a könnyűséget és a rendkívüli 
üzemi körülmények között is alkalmas. 

• Kábelek gyorscsatlakozókkal 

• 10 méteres hosszabbítókábelek a platform és a 
mérlegműszer csatlakoztatásához, csatlakozóval 
együtt. 

• IP68-as rozsdamentes acél mérőcellák. 

• Hermetikus csatlakozó doboz IP68 védettséggel. 

• Speciális, csúszásgátló vulkanizált gumi a 
platformok alatt, a maximális tapadás 
érdekében bármilyen felületen. 

• Rendkívül egyszerű és megbízható kapcsolat a 
platformok és a mérlegműszer között. 

• Mindkét oldalon fogantyúk a könnyebb 
kezelhetőség érdekében. 

• IP68-as védelem, IP68-as csatlakozókkal és PUR 
kábellel. 

• Kerekek a szállításhoz és a pozícionáláshoz (csak 
a "WWSEKxx"-hez) 

 
 

 

• A WWS platformok szabadalmaztatva vannak az 
1.342.302 számon. 

• ABS hordozható táska a mérlegműszernek és a 
kiegészítőknek 

• ABS tolószekrény, a kijelzőház és az extra 
kiegészítők helyzete. 

• Érintőképernyős mérlegműszer nyomtatóval, 
csatlakozók a platformokhoz. 

• Háttérvilágítású érintőképernyős mérlegműszer 
(lxh = 120x90mm).  

• Többnyelvű szoftver. 

• Elérhető érintőképernyős billentyűzetekkel: 
QWERTY, AZERTY vagy QWERTZ. 

• Méretek: 325x460x170mm. Súly: körülbelül 5 
kg. 

• Beépített termikus nyomtató szabvány szerint. 

• Valós idejű óra és állandó adattárolás. 

• Beépített újratölthető akkumulátor (10 órás 
minimális üzemidő).  

 
További műszaki információkért kérjük, olvassa el a 
3590ETKR mérlegműszer terméktájékoztatóját. 
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Funkciók 

• Kézi statikus kerék / tengely összegzés. 

• A tengely összsúlyának nyomtatása. 

• Mérés meghatározott tára értékkel. 

• Adatbázis 500 ügyféllel. 

• Egyszerű nyomtatás. 

• Többszörös nyomtatás. 

• Utolsó nyomtatott példány nyomtatása. 
 

Elérhető verziók 

Kód 
Mérőlap mérete 

(mm) 

Mérőfelület 
(mm) 

Max. terhelhetőség 
(kg) 

Osztásérték 
(kg) 

WWSCK12 2x(500x511x58mm) 2x(400x500mm) 12000 5 

WWSEK30 2x(700x561x58mm) 2x(700x450mm) 30000 10 
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