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   TECHNOLOGICKÁ  PALUBNÁ VÁHA PRE BAGRE A DRAPÁKY 
   RDS LOADEX100 

 

 

Moderná technologická váha spĺňajúca požiadavky pre 

digitálne váženie v 21. storočí. Kombináciou špičkových 

snímačov a techniky pre spracovanie signálu sa 

podarilo vytvoriť  unikátny vážiaci systém, ktorý 

poskytuje presnosť a konzistentnú informáciu 

o hmotnosti nakladaného materiálu. Váha LOADEX100 

prináša nové technológie do kabíny Vášho stroja, kde 

rozširuje možnosti váženia o jedinečnú konektivitu 

a prenos dát, jednoduchú rozšíriteľnosť, automatickú 

kompenzáciu a mnoho iných pokrokových funkcií. 

Samozrejmosťou je plne dynamické váženie, presná 

nakládka aj v nerovnom teréne, zvýšená produktivita 

stroja a vysoká odolnosť zariadenia.  

 



 

 

 

 

 LOADEX α100 

Typ váhy Technologická váha 

Trieda presnosti Typická  +-3 % alebo lepšia z rozsahu 

Tesnenie Palubná jednotka IP54, vonkajšie snímače IP65 

Veľkosť dielika 10, 20, 50, 100kg 

Váživosť 
500kg/1 000kg/2 000kg/5 000kg/10 000kg/              
15 000kg/20 000kg/25 000kg podľa kapacity  
stroja 

Displej Dotykový 7 palcový farebný odolný displej 

Počet 
databáz/Výstup 

8 / SQL databáza, XML výstup dát 

Možnosti 
konektivity 

WIFI, GPRS, MOBIL, USB, SD karta 

Externé zariadenia 
2x Cúvacia kamera, Tlačiareň, USB, GPS, Čítačka 
čiarových kódov, Vzdialené ovládanie,  USB,  
SD karta 
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  RDS LOADEX100 
• 7 palcový dotykový a odolný displej 

• Intuitívne ovládanie 

• Adaptabilný stojan pre nastavenie  

zariadenia 

• 2 x vstup pre cúvaciu kameru 

• Odolné prevedenie zariadenia s IP65 

• Výber z viacerých jazykov 

• Nastaviteľná tára 

• Kompenzácia zmien tlaku v hydraulickom okruhu 

stroja, teploty oleja a uhlu náklonu 

• Telemetria WIFI, RF a GPRS 

• Datábaza v SQL 

• 8 rôznych databáz alebo informácií o produkte, 

vozidlách, dopravcoch a podobne 
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• Nepretržité meranie hydraulického tlaku 

• Ultrasonická technológia - Nový dynamický 

spôsob váženia využívajúci snímače sklonu 

• Nastavenie hodnoty cieľového nákladu 

• Vlastný reproduktor pre zvukové upozornenia 

3W 

• Možnosť pripojenia tlačiarne 

• Jednoduché zapojenie do ERP systémov 

• Vynikajúca presnosť a opakovateľnosť 

v náročných terénnych a pracovných 

podmienkach 

• Rýchla a jednoduchá kalibrácia, aby sa dodržala 

presnosť miestnej referenčnej mostovej váhy  

 

 


