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TECHNOLOGICKÉ VÁHY PRE

VOZÍKY 

RDS LIFTLOG1000, LIFTLOG 100+

Technologická váha 

digitálne váženie

prináša úplne prelomové schopnosti váženia 

a vytvárania dát o

sa kladú vysoké nároky na rýchlosť a

práce.S týmto zariadením viete efektívne zvýšiť 

produktivitu na pracovisku a

výkon.Používaním váhy pri práci bude Vaša práca 

bezpečná, presná a

nevyžiadanej manipulác

použitie pre kontrolu skladov a

tovar.Samozrejmosťou je plne dynamické

statické váženie, presná nakládka, zvýšená 

produktivita stroja a
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PRE VYSOKOZDVIŽNÉ 

 

, LIFTLOG 100+ 

echnologická váha spĺňajúcapožiadavky pre 

digitálne váženiev 21. storočí. Váha LIFTLOG 1000 

prináša úplne prelomové schopnosti váženia 

vytvárania dát o priebehu práce v prevádzke, kde 

sa kladú vysoké nároky na rýchlosť a plynulosť 

týmto zariadením viete efektívne zvýšiť 

produktivitu na pracovisku a maximalizovať 

výkon.Používaním váhy pri práci bude Vaša práca 

presná a vylúčite veľké množstvo 

yžiadanej manipulácie a pohybu. Ideálne 

použitie pre kontrolu skladov a pohyb 

Samozrejmosťou je plne dynamické aj 

váženie, presná nakládka, zvýšená 

produktivita stroja a vysoká odolnosť zariadenia. 

0905 481 329, 0907 813 682 

0905 549 244 

 



 

 

 

 

 

 LIFTLOG 100+

Typ váhy Technologická váha

Trieda presnosti +-2% z kapacity vozíka

Tesnenie Palubná jednotka IP67

Veľkosť dielika 10, 20, 50, 100kg 

Displej LCD 

Rozmedzie pracovných 
teplôt 

Od - 20 do + 40 °C 

Možnosti konektivity  

Externé zariadenia Vonkajší svetelný a 
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• Adaptabilný stojan pre nastavenie zariadenia

• Funkcia varovania proti preťaženiu 

• Možnosť zápisu preťaženia 

• Sčítavanie jednotlivých hmotností 

• Odolné prevedenie zariadenia s IP67

• Nastaviteľná tára 

• Umožňuje správne a rovnomerné naloženie zásob 

a vozidiel 

• Vodotesné prevedenie 

• S možnosťou pripojenia zvukového a

alarmu 
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     RDS LIFTLOG 100+

LIFTLOG 100+ 

Technologická váha Technologická váha

kapacity vozíka +-0,5%  z kapacity vozíka

Palubná jednotka IP67 Palubná jednotka IP54, vonkajšie snímače IP6

10, 20, 50, 100kg 

Dotykový 4,3 palcový farebný odolný displej

Od - 20 do + 50 °C

USB, SD karta 

 zvukový alarm 
Vonkajší zvukový alarm, tlačidlo diaľkového 
váženia, Tlačiareň, USB, 
pripojenia na software iSOSYNC

RDS LIFTLOG 1000

• 4,3 palcový dotykový a

• Intuitívne ovládanie 

• Funkcia varovania proti preťaženiu

záznamu o preťažení v

• Možnosť vytvárania databázy navážených 

materiálov  

• Automatické sčítanie jednotlivých hmotností

• Nastaviteľná tára / váha palety / 

• Pamäť pre 50 rôznych hodnôt tar

• Uloženie súčtov hmotností a

100 označiteľných pamätí pre až 1400 zdvihov, 

ktorým môže byť priradené nezávislé identifikačné 

značenie 
 

zariadenia 

 

IP67 

rovnomerné naloženie zásob 

možnosťou pripojenia zvukového a svetelného 
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RDS LIFTLOG 100+ 

LIFTLOG 1000 

Technologická váha 

kapacity vozíka 

Palubná jednotka IP54, vonkajšie snímače IP67 

 

palcový farebný odolný displej 

20 do + 50 °C 

Vonkajší zvukový alarm, tlačidlo diaľkového 
váženia, Tlačiareň, USB, SD karta, s možnosťou 
pripojenia na software iSOSYNC 

LIFTLOG 1000 

palcový dotykový a odolný displej 

Funkcia varovania proti preťaženiu s ukladaním  

 pamäti -prístupné len cez PIN  

Možnosť vytvárania databázy navážených  

Automatické sčítanie jednotlivých hmotností 

/ váha palety /  

Pamäť pre 50 rôznych hodnôt tar 

Uloženie súčtov hmotností a počtu zdvihov až do 

100 označiteľných pamätí pre až 1400 zdvihov, 

adené nezávislé identifikačné 
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