
Hurtig og presis  
vektregistrering 

Pfreundt Hjullastervekt

HØY  
DRIFTSSIKKERHET
BRUKERVENNLIG, 

 INTUITIV 
VERIFISERBAR

Pfreundt Hjullastervekten er et robust og driftssikkert veiesystem, basert på avansert  
speed-weigh teknologi, der veier dynamisk, hurtig og presist, mens hjullasteren løfter.



Dynamisk veiing – presis og hurtig  
vektregistrering
Pfreundt Hjullastervekten er et robust og driftssikkert veiesystem. 
Systemet er basert på avansert speed-weigh teknologi og veier  
dynamisk mens hjullasteren løfter – alt foregår hurtig og presist.  
Det gir overblikk, sparer tid og reduserer omkostningene.

Brukervennlig betjening
Veiesystemet er enkelt å installere på hjullasteren og betjenes  
vha. den brukervennlige WK60 terminalen. Terminalen har en 7” farge 
touch-skjerm med lettforståelig, intuitivt bruker-interface.

Robust kvalitet
Hjullastervekten som er karakterisert ved både sterk tysk kvalitet  
og høy driftssikkerhet, er nærmest vedlikeholdsfri. Den er utstyrt med 
oljetrykkssensorer med overbelastningssikring har integrert tem- 
peraturkontroll –noe som medvirker til høy oppetid og pålitelig drift.

Highlights
•  Dynamisk veiing – sparer tid
•  Presis og hurtig vektregistrering 
•  Brukervennlig, intuitiv betjening
•  Høy driftssikkerhet
•  Verifiserbar 
•  Enkel installasjon
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Tekniske spesifikasjoner

Dynamisk veiing

Verifiserbar, typegodkjennelse av klasse

Printer tillkobling

Antal master data (kan utvides)

Beholder veiedata (kan utvides)

USB - File format: CSV

WLAN kun for Web Portal* - Filformat: JSON

GPRS kun for Web Portal*/** - Filformat: JSON

Ytterligere redskap – ikke verifiserbar ( kan utvides) 

Speed Weigh Teknologi
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Gennemtestet, driftsikker veie-elektronik og intuitive 
operasjoner.

Digitale oljetrykkssensorer med overbelastnings-
sikring, integrert temperaturkontroll og lett-monterte 
skrueforbindelser.

Nærhetsbrytere for dynamisk veiing under drift, 
pålitelig definisjon av veieområdet og enkel  
montering.

*   Tillegg for webportalen
** SIM-kort nødvendig: tillegg for SIM-kort


