
Enkel, snabb och exakt 
vägning 

Pfreundt Hjullastarvåg
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Pfreundt hjullastarvåg är ett robust och driftsäkert vågsystem, baserat på avancerad ”speed 
weigh” teknik som väger dynamiskt, snabbt och exakt medans hjullastaren lyfter.



Dynamisk vägning - Exakt och snabb  
viktregistrering
Pfreundt hjullastarvåg är ett modernt och pålitligt vågsystem.  
Systemet är baserat på avancerad speed weigh teknik och väger dy-
namiskt, medan hjullastaren lyfter - allt går mycket snabbt och enkelt. 
Detta ger en enkel överblick, sparar tid och minskar kostnaderna.

Användarvänlig
Vågsystemet är enkelt att installera på hjullastaren och manövreras 
med hjälp av den lättanvända WK60-terminalen. Terminalen har en  
7” färg pekskärm med inovativt användargränssnitt.

Kvalitet i minsta detalj
Hjullastarvågen, som kännetecknas av både erkänd tysk kvalitet  
och hög driftsäkerhet, är i prinip underhållsfri. Den är utrustad med  
oljetrycksensorer med överbelastningsskydd, och har integrerad  
temperaturkontroll, vilket bidrar till pålitlig drift under lång tid.

Fördelar
•  Dynamisk vägning - sparar tid
•  Exakt och snabb viktregistrering 
•  Användarvänlig
•  Driftsäker
•  Kan Verifieras
•  Enkel installation
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Tekniska specifikationer

Dynamisk vägning

Verifierbar, typgodkänd enligt klass

Skrivaranslutning

Antal stamdata (kan utökas)

Vägningsdata (kan utökas)

USB - Fil format: CSV

WLAN endast för Web Portal* - Filformat: JSON

GPRS endast för Web Portal*/** - Filformat: JSON

Ytterligare redskap - ej verifierbar (kan utökas)

Speed Weigh Teknologi

Målvikt

Antal administratörer (kan utökas)

Betjäning

Display - Storlek

Y(b)

10.000

50.000

Upp til 5

Touch

7” färg

Tydligt och enkelt användargränssnitt ger föraren 
full överblick

Digitala oljetrycksensorer med överbelastningsskydd, 
integrerad temperaturkontroll, enkla att installera.

Lägesgivare för dynamisk vägning under drift, 
tillförlitlig definition av vägningsområden och enkel 
montering.

*   Tillägg för webportalen
** SIM-kort nödvändigt: tillägg för SIM-kort


