
 

         EVOPLANE  

 

EVOPLANE je najmodernejší systém  
váženia lietadiel a vrtuľníkov ktorý prináša 
najnovšie technológie do leteckého  
priemyslu. Obsahuje prenosné a ľahko 
použiteľné vážiace mosty so samostatnou  
vyhodnocovacou jednotkou ktoré sú  
bezdrôtovo prepojené s vážiacim softvérom  
na spracovanie dát. Vďaka flexibilite je možné  
vážiť akýkoľvek typ leteckej techniky.  
Navyše systém umožňuje kontrolu  
rozloženia hmotnosti na jednotlivých  
vážiacich bodoch samostatne. 
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 EVOPLANE s bezdrôtovým prenosom 

Napájanie  Batériové 12 VDC alebo 230 VAC 

Rozmery 500 x 700 x 65 mm 

Horná medza váživosti – 
mostík / náprava 

  8 000 kg 

Dielik stupnice   20 kg 

Min.váživosť    20e = 400 kg 

Trieda presnosti    III (IIII) 

Prevádzková teplota  -20°C až  +40°C 

Rozmery   670 x 460 x 45 mm 

Hmotnosť / ks   85 kg 

Sériová komunikácia    RS 485 
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   EVOPLANE 

 • Vysoká mobilita zariadenia 

• Jednoduchá a rýchla príprava na váženie 

• Bez káblov medzi jednotlivými zariadeniami – 
bezdrôtový prenos dát 

• Nízka nájazdová výška  

• Nízka spotreba energie zaisťuje dlhý pracovný 
cyklus 

• Automatické nulovanie po každom vážení 

• Pri nečinnosti dlhšej ako 7 min. sa váha 
automaticky vypne 

• EVORACK – zariadenie na prenos váh EVOCAR 

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

• Rozsah pracovných teplôt -20°C až + 40°C 

• Madlá pre jednoduchú manipuláciu 

• Hliníkové nájazdy pre plynulý výjazd 
lietadla na váhu 
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