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WWSLEK mobil tengelymérleg 

 

Speciális készlet a statikus tengelyméréshez, amely 

két hordozható platformból, egy mérlegműszerből 

és nyomtatóból áll. Az címkenyomtató minden 

mérési adatot mutat, hogy megkönnyítse a 

regisztrálást és nyomon követést. 

 

Jellemzők 

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

• Kábelek gyorscsatlakozókkal - M12, IP67 típus. 

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

• IP67 nikkelezett acél mérőcellák. 

• Hermetikus csatlakozó doboz IP67 védettséggel. 

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

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

• Mindkét oldalon fogantyúk a könnyebb 
kezelhetőség érdekében. 

• A WWS platformokat az 1.342.302 számú 
szabadalmi leírás tartalmazza. 

 
 

 

• Teljes méret: 700x561 mm. Magasság 58 mm. 

• Opcionális kerekek a könnyű szállításhoz és 
pozícionáláshoz. 

• Zéró ciklus minden csatlakoztatott platformon. 

• Statikus tengelyek összegzése, az egyes 
tengelyek súlyának és a jármű teljes tömegének 
kinyomtatása. 

• A nyergesvontató + pótkocsi össztömege, a 
részösszegek kinyomtatásával és a jármű 
súlyának összegzésével. 

• Mérlegelt járművek összege. 

• Kalibrálás, paraméterek beállítása, nyomatok 
stb., konfigurálható a billentyűzetről. 

• Nagy szilárdságú hordtáska lakat- és vállpántok 

• Teljes méret: 325x460x170 mm; Teljes tömeg: 
kb. 5 kg. 

• Opcionális infravörös távirányító. 
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Funkciók 

• Zéró ciklus minden csatlakoztatott platformon. 

• Statikus tengelyek összessége, az egyes 
tengelyek súlyának és a jármű teljes tömegének 
kinyomtatása. 

• A nyergesvontató + pótkocsi összege, a 
részösszegek kinyomtatásával és a jármű 
tömegének összesítésével. 

• Összesen mérlegelt járművek. 
 

 

• Nyomtatási elrendezés konfigurálható a 
következőkkel: 
> 4 címsor 
> Egy platform tömege 
> Jármű összsúlya 
> Jármű összsúlya 
> Jármű összsúlya 
> A mérlegelt járművek összessége 
> Nyomat szám 
> Nyomat szám 
> Progresszív mérési szám 
> Vonalkód típusa Kód 39 
> Dátum és idő 

 

Elérhető verziók 

Kód 
Mérőlap mérete 

(mm) 

Mérőfelület 
(mm) 

Max. terhelhetőség 
(kg) 

Osztásérték 
(kg) 

WWSLEK20T 2 x (700 x 561 x 58) 2 x (700 x 450) 20000 10 
 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 

WWSW Egy pár kerék, minden WWS-hez. 

 

DFTL12-1 (S1) 19 gombos távirányító és infravörös vevő készlet (max 8 m). 
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