RDS ALPHA 10
TECHNOLOGICKÁ PALUBNÁ VÁHA PRE TELESKOPICKÉ
MANIPULÁTORY

Technologická váha spĺňajúca požiadavky pre digitálne
váženie v 21. storočí. Kombináciou posledných
technológií a moderného vzhľadu sa podarilo vytvoriť
unikátnu váhu pre bežné váženie. Váha α10 prináša
technológie použité vo váhe LOADMASTER α100 pri
vynechaní nadštandardných schopností ako bezdrôtová
komunikácia, napojenie so systémami ERP alebo
zapojenie širokého spektra periférií. Váha je vhodná pre
zákazníkov, ktorý požadujú vysokú funkčnosť zariadenia
spojenú so samotným vážením. Samozrejmosťou je plne
dynamické aj statické váženie, presná nakládka aj
v nerovnom teréne, zvýšená produktivita stroja a vysoká
odolnosť zariadenia.
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RDS ALPHA10

• 4,3 palcový dotykový a odolný displej
• Intuitívne ovládanie
• Adaptabilný stojan pre nastavenie
zariadenia
• Externý alarm
• Funkcia varovania proti preťaženiu
• Odolné prevedenie zariadenia s IP34
• Výber z viacerých jazykov
• Nastaviteľná tára
• Kompenzácia vplyvu teplôt hydraulického oleja
• Možnosť vloženie 30 produktov, 30 zákazníkov do
a 3 receptúry pre zmesi do pamäte zariadenia
• Nový dynamický spôsob váženia využívajúci
snímače sklonu
• Nastavenie hodnoty cieľové nákladu a súčet
váženia
• Vlastný reproduktor pre zvukové
upozornenia 2W
• Možnosť pripojenia externej tlačiarne
• Vynikajúca presnosť a opakovateľnosť
v náročných terénnych a pracovných
podmienkach
• Kompenzácia zmien tlaku v hydraulickom
okruhu nakladača
LOADMASTER α10
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Typ váhy

Technologická váha

Spôsob váženia

Dynamické & Statické

Trieda presnosti

+/- 2% alebo lepšia z rozsahu

Rozmery (mm)

126 (Šírka) x 111(Výška) x 40(hrúbka)

Tesnenie

Palubná jednotka IP34(pri montáži do panela
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 4,3 palcový farebný odolný displej

Pamäť

30 produktov, 30 zákazníkov, 3 receptúry pre
zmesi

Možnosti konektivity

USB, SD karta

Externé zariadenia

Tlačiareň, Externý Alarm, Vzdialené ovládanie,
USB, SD karta
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