Mérleges raklapemel? : RAVAS 1

RAVAS 1

Szállítmányozók, logisztikai cégek, raktárak, felvásárlók figyelmébe ajánljuk: RAVAS 1 típusú kézi raklapemel?t (békamérleg).
- 2200 kg-os méréshatár
- Súlykijelzés 5 kg-os lépésekben
- Pontosság a végérték 0,8%-a +/- 20 kg

Értékelés: Még nincs értékelés
Ár:
Változat ár módosító:
Bruttó ár:
Ár kedvezménnyel:
Fogyasztói ár kedvezménnyel:
Bruttó ár:
Nettó ár:
Kedvezmény:
Áfa összege:

Tegye fel kérdését a termékr?l
Gyártó: RAVAS Europe bv
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Mérleges raklapemel? : RAVAS 1

Leírás
2200 kg-os méréshatár, 20 kg-os pontosság, robusztus kivitel, alacsony önsúly - könny? hordozhatóság - leltározáshoz, túlterhelés megakadályozásához; ismerje meg a mozgatás közbeni mérés el?nyeit!

Raklapmérleg, amely egy forradalmian új koncepción alapul!
A RAVAS-1 típus bemutatásával a Ravas cég egy új, szabadalmaztatott terméket ismertetnek meg a piaccal: egy kézi raklapemel? mérleget
("békamérleg"), ami az alváz deformációját méri. Amikor a teher rákerül a villákra, a raklapemel? alváza kismértékben deformálódik. Egy, a
RAVAS-1 fejrészébe épített érzékel? egység méri ezt a deformációt és ezáltal a felemelt tömeg értékét.
Ezt a tömegértéket mutatja a raklapemel?re szerelt, LCD kijelz?vel ellátott m?szer. Tekintettel arra, hogy a raklapemel? villáiba nincsenek
mérlegcellák beépítve, a RAVAS-1 gyakorlatilag elny?hetetlen; a mérleg élettartama megegyezik a raklapemel? élettartamával. E koncepció
egyik lényeges el?nye, hogy a raklapemel? villák méretei nem változnak, ezáltal alacsony vagy zárt raklapok emelése és egyidej? mérése
könnyen megvalósítható.
A RAVAS-1 egyszer? ellen?rz? mérésekhez tökéletesen megfelel!
A RAVAS-1 a terhet 5kg-os osztásértékkel méri + 20 kg-os t?réssel. Ez elegend? egyszer? méréseknél, úgymint: teherautók platóján,
áruátvev? helyeken a rakomány össztömegének megállapítására, vagy a túlterhelés megakadályozására. A RAVAS-1 ideális alapmodell
mindazoknak, akik meg akarják tapasztalni a mobil mérlegek el?nyeit. A RAVAS-1-gyel a RAVAS teljessé teszi kézi raklapemel? mérlegeinek
választékát: az egyszer? tömegkijelzést?l a nagy pontosságú mobil mérlegekig. Utóbbiak számos opcióval rendelkeznek, pl. robbanásbiztos,
rozsdamentes acélból készült vagy adatkommunikációval ellátott kivitelek, hitelesített verziók.
OPCIÓK
Tandem teherkerekek (Poliuretán)
Lábfék
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