
 

      EVOCAR 2000            

 

 

Váhy EVOCAR-2000 sú ľahké (19,8kg/kus) a  
sú vybavené ergonomicky prispôsobenými  
madlami pre jednoduchú manipuláciu.  
Váhy EVOCAR-2000 sú vyrobené liatím zo 
špeciálnej hliníkovej zliatiny a sú len 45 mm 
vysoké, čo umožňuje jednoduchý nájazd  na 
váhu. Váha je vybavená štyrmi  
tenzometrickými snímačmi, ktoré zaručujú 
vysokú odolnosť voči stranovému zaťaženiu.  
LED displej váhy je jednoducho a zreteľne 
čitateľný. Nízka spotreba energie zaisťuje dlhý 
pracovný cyklus bez nutnosti dobíjania. Po 
každom vážení sa váha automaticky nuluje. 
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 EVOCAR 2000 s rádiovým prenosom 

Napájanie  Batériové 12 VDC alebo 230 VAC 

Európske typové 
schválenie 

 FI98.1.01. Podľa Council Directive 90/384/EEC     
a podľa štandardov EN 45501 a OIML R 76. 

Horná medza váživosti – 
mostík / náprava 

  10 000 kg / 10 000 kg+10 000 kg 

Dielik stupnice    20 kg                     

Min.váživosť    20e = 400 kg 

Trieda presnosti    III (IIII) 

Prevádzková teplota  -20°C až  +50°C 

Rozmery   670 x 460 x 45 mm 

Hmotnosť / ks   19,8 kg 

Sériová komunikácia    RS 485 
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  EVOCAR 2000 

 • Vysoká mobilita zariadenia 

• Jednoduchá a rýchla príprava na váženie 

• Obchodné váženie (váha pre úradné overenie) 
– ES certifikát typu výrobku podľa OIML R76  

• Bez káblov medzi jednotlivými zariadeniami – 
bezdrôtový prenos dát 

• Nízka nájazdová výška – len 45 mm 

• Nízka spotreba energie zaisťuje dlhý pracovný 
cyklus 

• Automatické nulovanie po každom vážení 

• Pri nečinnosti dlhšej ako 7 min. sa váha 
automaticky vypne 
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• Vážny personálny počítač PC – Vážiaci SW pre 
spracovanie a archivovanie dát a tlač 
výstupných protokolov v prostredí MS 
Windows 

• Zreteľne čitateľný LED displej 

• Záznam o vážení každej nápravy samostatne 

• Rozsah pracovných teplôt -20°C až + 50°C 

• Madlá pre jednoduchú manipuláciu 

• Hliníkové nájazdy pre plynulý výjazd vozidla 
na váhu 

• EVORACK – zariadenie na prenos váh EVOCAR 

• EVOCHARGE – zariadenie na dobíjanie až 12 
ks váh EVOCAR, napájanie 12 V  

 
 

 

  

          www.hemak.sk 


