Fordonsvågar
Vågar till nästan alla typer av lastbilar
Sedan början av 1990-talet har vi levererat ett stort antal
vågsystem till lastbilar. Vi har ett intimt samarbete med
världsledande lastcellstillverkare och ledande påbyggare. De
flesta system är levererade till tank- och bulkbilar.
Våg i tank- och bulkbilar
Lastceller integreras i fordonsramen och väger lasten med hög
noggrannhet.
Våg i frontlastande sopbilar
Vi mäter påkänningen i lastarmarna och får ett mycket exakt
vågresultat. Installeras under en arbetsdag.
Våg i sid- och baklastande sopbilar
Innehållet i soptunnorna vägs genom att mäta hydraultrycket i
lyftcylindrarna eller med hjälp av lastceller. Kröningsbart.
Våg i lastväxlare - två olika modeller
En integreras i lastväxlarens ram. Containern lyfts från ramen
för att vägas. Alternativt monteras lastceller på lastbilens ram.
Lastväxlaren står vanligtvis på 8 st. lastceller. Lasten vägs med
hög noggrannhet.
Våg i liftdumper
Containern vägs genom att mäta hydraultrycket i lyftcylindrarna
eller med lastceller i kedjeinfästningarna.
Optimala lass - våg/överlastskydd
Lasta rätt, absolut inte för lite och inte överlast. Kan monteras
på fordon med luftfjädring och/eller mekanisk fjädring. Vågen
sköter sig självt, inga ingrepp ifrån föraren behövs.
Lufttrycksgivare mäter trycket på aktuella axlar eller
axelgrupper. Lutningsgivare mäter nedböjning på fjädrar eller
axlar.
MissTilt
Hjälper dig att tippa säkert. Varnar för farlig lutning i sida.
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R400
Typgodkänd för 10.000 skaldelar. Finns i olika
kapslingsklasser. Rostfria versionen passar fint för
montering i t.ex. verktygslåda.

R400

X&5
Används främst i lastväxlare, liftdumper, frontlastare och
dumpers. Kan levereras med integrerad printer. Många
utskriftsmöjligheter och summaregister. Excellenta och
prisvärda molntjänster.
PM1155
Det vanligaste våginstrumentet för bulk- och tankbilar.
Kan monteras i ledigt radiouttag.

X&5

511
Trådlöst slavinstrument till PM1155. Du kan ifrån
slavinstrumentet; nollställa, tarera och skriva ut. Laddas
i cigarettändaruttag.
Dokumentprinter
Skriver ut vågdata på t.ex. ordersedlar.

PM1155

511

Dokumentprinter

Lastceller
Lången, Knubben, Swede och PM75 är mycket dugliga
och väl beprövade lastceller. Mycket stora antal är
monterade på bilar i hela världen. Vid bilbyte flyttas
lastcellerna i regel över till den nya bilen.
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