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Rakodógép
árlista

e-Max RCH static  e-Max RCH static
+ Printer 

 e-Max RCH PLUS 
12V 

 Outset 
VIPER Static 

 e-Max 200 24V  Outset E.T.
 (ExtraTechnology) 

Outset Vision /L e-Max RCH Dyn 900  e-Max 
PRO 100 

 e-Max  
PRO 200 + printer 

 e-Max  
PRO 300 USB + 
printer 

Megjegyzés  
Napi néhány autó megrakodásához ajánljuk. A mérés a kanál-emelés megszakításával történik, cca. 4-6 mp időtartamig. 

 
Dinamikus mérés, a kanál emelése közben automatikusan. Automata összegzés, egyszerű 

kezelés. 

 
Dinamikus mérlegek hitelesítési lehetőséggel. 

Fotó

Leírás
 Kanálsúly statikus mérése

Kézi összesítő  

 Kanálsúly statikus mérése
Kézi összesítés

Thermo-szalagos vagy normálpapíros 
(mátrix) nyomtatóval 

 Kanálsúly nagyon pontos statikus 
mérése

Kézi összesítés
Thermo-szalagos vagy normálpapíros 

(mátrix) nyomtatóval 

 Kanálsúly statikus mérése
Pontossága +/- 1%

Javasoljuk Billencs teherautók 
rakománymérésére is! 

 Dinamikus rakodómérleg
Kanáltömeg és teharautó-összes 

kijelzés
Tára funkció

Kézi vagy automata összegzés
Pontosság +/-2%-on belül 

 Kanálsúly és teherautósúly mérése
Nyomtató alapfelszereltség

9 anyagtípus összesítő
Napi göngyölített riport

Dőlésszög utánállítási lehetőség
Legegyszerűbb kezelés
Gyors, dinamikus mérés
Pontosság 0 - 1% között 

   - Teljesen dinamikus mérés, emelés 
közben

- Utánállítható mérési pontosság ferde 
talajon történő rakodáshoz

- 5 memóriablokk: Vevő - Anyag - 
Teherautó - Projekt - Kezelő

- Nagyméretű, színes grafikus kijelző
- Nyomtatás opció: normálpapíros és 

thermo nyomtatók
- Gyors, egyszerű kezelés

- Nagyfokú, kiemelkedő pontosság
Rendkívül magas ár-érték arány!!! 

 - Tolatókamera opció
- NAVI vezérlőgomb

- SD-kártya
Opciók: nyomtató

   - Teljesen dinamikus mérés, emelés 
közben

- 2 fő memóriablokk (Vevő-Anyag)
Vegyes rakodás funkció

- Dinamikus vagy statikus mérési üzem
- Nagyméretű grafikus kijelző

- Nyomtatás opció: normálpapíros 
nyomtató Epson

- Gyors, egyszerű kezelés

Teljesen dinamikus mérés, emelés 
közben

- Nagyméretű grafikus kijelző
- Nyomtatás opció: normálpapíros 

nyomtató Epson
 - Robosztus kivitel

- Két memóriablokk (pl. Vevő, Anyag)
- Dőlésszög kompenzáció

- Hitelesíthető

 - Funkciók: mint PRO 100
- 8 db memóriablokk

- Hitelesíthető
- EPSON nyomtatóval

 - Funkciók: mint PRO 200
- 8 db memóriablokk

- Hitelesíthető
- EPSON nyomtatóval

- USB adattároló egység, mellyel a mérési 
jegyek számítógépre, felhasználói adatok 

a mérlegbe átvihetők 

A mérlegek telepítéséhez szükséges feltételek:
 - Elektromos áramellátás a szerelési helyszín +20méteren belül (230VAC 25A)
 - Tiszta, és műszakilag (hidraulikusan) megfelelő munkagép
 - 6 óra munkaszünet
 - Gépkezelő jelenléte
 - Helyi munkavédelmi körülmények biztosítása
 - Kalibrációhoz ismert tömegű próbasúly, vagy
             - rakodható anyag és hídmérleg a visszaméréshez és beállításhoz
 - Megfelelő munkaszervezés (20 percen túli várakozás esetén, minden megkezdett óra után 2.500 Ft díjat kell felszámolnunk)


