
Brugervenlig og intuitiv 
betjening 

Pfreundt WK60 vejeterminal
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HØJ  
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ENKEL  
INSTALLATION

Pfreundt WK60 er en effektiv og brugervenlig vejeterminal med intuitiv brugerflade, som sikrer en 
hurtig og præcis vægtregistrering ved brug af Pfreundt vejesystem til gummihjulslæsser.



Innovativt vejesystem med touchskærm  
Pfreundt WK60 er en effektiv og brugervenlig vejeterminal, som sikrer 
en hurtig og præcis vægtregistrering.

I kombination med Pfreundts vægtsystem til gummihjulslæsser reg-
istrerer WK60 hurtigt, hvor meget materiale, der flyttes. Det sparer tid, 
reducerer omkostninger og effektiviserer arbejdsopgaverne.

Terminalen har en 7” farve touchskærm med en letforståelig og intuitiv 
brugerflade, som gør den enkel at betjene.

WK60 har et kompakt og robust design og er udstyret med hærdet 
sikkerhedsglas, som gør den til et driftsikkert kontrolværktøj med lang 
levetid.

Fordele
•  Gennemtestet og driftsikker vejeteknologi
•  Tilslutning af tryksensorer og nærhedsafbrydere
•  7” farve touchskærm med hærdet sikkerhedsglas
•  Brugervenlig operatørbrugerflade i stil med smartphone og tablet
•  Brugerflade til printer (RS232), netværk (LAN), CAN-Bus, -Multi-I/O,  
     strømforsyning og radio datatransmission via WLAN og GPRS
•  Enkel installation

Gennemtestet, driftsikker vejeelektronik og intuitiv brugerflade.

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

Målvægt

Antal administratorer (kan udvides)

Betjening

Skærm størrelse

WK60-XS

-

pPrinter (printervalg)

10 (300)

10.000 (100.000)

-

2 (5)

2 (5)

Touch

5” farve

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

WK60-S

Y(b)

pPrinter (printervalg)

500 (10.000)

100.000

Op til 5

5 (Ubegrænset)

Touch

7” farve

WK60

Y(b)

pPrinterprinter valg

10.000

100.000

Op til 5

Ubegrænset

Touch

7” farve
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