
Hurtig og præcis  
vægtregistrering 

Pfreundt vejesystem til gummihjulslæsser

HØJ  
DRIFTSIKKERHED

BRUGERVENLIG OG  
INTUITIV 

VERIFICERBAR

Et robust og driftsikkert vejesystem til gummihjulslæsser baseret på avanceret speed-weigh 
teknologi, der vejer dynamisk, hurtigt og præcist, mens gummihjulslæsseren løfter.



Dynamisk vejning – præcis 
og hurtig vægtregistrering
Pfreundt vægtsystem til gummihjulslæsser er 
robust og driftsikkert. Systemet er baseret på 
den avancerede speed-weigh teknologi og 
vejer dynamisk, mens gummihjulslæsseren 
løfter - alt foregår hurtigt og præcist. Det giver 
overblik, sparer tid og reducerer omkostnin-
gerne.

Brugervenlig betjening
Vejesystemet er enkelt at installere på 
gummihjulslæsseren og betjenes vha. den 
brugervenlige WK60-terminal. Terminalen har 
en 7” touchskærm i farve med en letforståelig 
og intuitiv brugerflade. WK60-terminalen 
registrerer hurtigt, hvor meget materiale, der 
flyttes. Det sparer tid, reducerer omkostninger 
og effektiviserer arbejdsopgaverne.

Robust kvalitet
Vægtsystemet, som er karakteriseret ved både 
sin stærke, tyske kvalitet og høje driftsikker-
hed, kræver nærmest ingen vedligeholdelse. 
Den er udstyret med olietrykssensorer med 
overbelastningssikring og har integreret 
temperaturkontrol - hvilket medvirker til høj 
arbejdstid og pålidelig drift.

Fordele
•  Dynamisk vejning - sparer tid
•  Præcis og hurtig vægtregistrering
•  Brugervenlig, intuitiv betjening
•  Høj driftsikkerhed
•  Verificerbar 
•  Enkel installation

Gennemtestet, driftsikker vejeteknologi og intuitive 
operationer.

Digitale olietrykssensorer med overbelastningssikring 
og integreret temperaturkontrol og letmonterede 
skrueforbindelser.

Nærhedsafbrydere for en dynamisk vejning under 
drift og en pålidelig definition af vejeområdet og 
enkel montering.

*   Tillæg for internetportalen    ** SIM-kort nødvendig: tillæg for SIM-kort

Tekniske specifikationer

Dynamisk vejning

Verificerbar, typegodkendelse af klasse

Printertilslutning

Antal masterdata (kan udvides)

Skovlens vejedata (kan udvides)

USB - filformat: CSV

WLAN kun for Web Portal */** - filformat: JSON

GPRS kun for internetportal*/** - filformat: JSON

Yderligere redskaber - ikke-verificerbar (kan udvides)

Speed-Weigh teknologi
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