LOADMASTER

100

Edistyksellinen vaakajärjestelmä suunniteltu erityisesti
vaikeimmissa olosuhteissa toimiviin pyöräkuormaajiin.

LOADMASTER 100 on täysin uusi
CAN perusteinen järjestelmä
varusteltuna viimeisimmillä anturitekniikalla ja niiden signaaleiden
käsittelyllä muodostaen aivan uuden
tason alalle miten pyöräkuormaajan
vaaka tulisi toimia.
LOADMASTER 100 on suunniteltu täyttämään yhä lisääntyvät
tuottavuusvaatimukset ja toimimaan nopealla kuormaussyklillä
vaikeissakin olosuhteissa missä tulee huomioida epätasaiset,
kaltevat ja rajoitetun punnituskorkeuden alueet maksimoidakseen
tonneja per tunti tuoton.
Oikein kuormattu kuorma on tae parhaimpaan tuottoon.

Tampereen Vaakatekniikka Oy

LOADMASTER
100 käyttää 7” värillistä,
resistivistä kosketusnäyttöä ja
lisäksi fyysisiä näppäimiä
aikaansaaden modernin ja
ergonomisen
käyttäjäsovelluksen.

Edut:

Ominaisuudet:

 Selkeä näyttö luo intuitiivisen

käyttöympäristön

 Värillinen kosketusnäyttö
 Uusi dynaaminen punnitusteknologia

toistettavuus vaikeissakin maastoissa
ja olosuhteissa

hyödyntää kiihtyvyysantureita
 Hydrauliöljyn lämpötilan kompensointi



Sisäinen summeri

 Järjestelmän taukotila painike

 Voit asettaa erillisen tavoitekuorman

jolloin kuormauksen seuranta on
helpompaa
 Automaattinen tuotevalinta
 Yksi näyttö, kaksi toimintoa
 Sopii monipuolisiin punnitustarpeisiin

ja sovellutuksiin
 Lavojen ja konttien

nettopunnitustoiminto
 Viimeisen kauhallisen tasaus

sorakasalla tai autolla


Helppokäyttöinen ja vuorovaikutteinen
ERP järjestelmän kanssa

 Punnitusloki, seurattavuus ja

materiaalin hallinta
 Useita samanaikaisesti aktiivisia töitä
 Yksi- tai kaksisuuntainen tietoliikenne

toimistolle
 Nopeampi vaa’an käyttö
 Nuppi ja peräkärry kuormaus
 10 eri lisälaitetta
 Turvallinen ja tehokas tiedonhallinta
 Paperituloste kuormayhteenvedoista,

kokonaismääristä, yhtiön logosta ja
CE merkityistä materiaaleista
 Nopea ja helppo kalibrointisäätö
 Ylikuormahälytys haluttaessa

Peruutuskameran signaalin
sisääntulo vaihtaa näytölle
kameran kuvan peruuttaessa.
Tämä vapauttaa hyttitilaa kun
erillistä peruutuskameranäyttöä
ei tarvitse.

Järjestelmän lisävarusteita:

Teknistä tietoa:
Käyttöjännite:
Lämpötila alue:
Tarkkuus:
Anturin alue:
EMC suojaus:
Takuu:
Suojaus:

10 - 30 V DC
-20° - +70°C käytössä
MID 006
0-250 bar (muita saatavilla)
Täyttää 2004/108/EC ISO 14982
1 vuosi sisältäen matkakulut
Näyttö IP54, ulkoiset anturit, Ip65

Lisäksi mallistossa :

Tampereen Vaakatekniikka Oy

Tulostus - Nauha- tai kuittitulostin
Telemetria – (wi-fi, GPRS ja radio) nopeaan
tiedonsiirtoon kuormaajan ja toimiston välille

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen teknisiin tietoihin voi tulla muutoksia: LMα100/EN/BCD/rev1

 Tavoitekuorma
Kalibroitavissa 10 eri
lisälaittetta. Järjestelmä voidaan
 GPS pohjainen tuotetunnistus
asentaa lähes minkälaiseen
kuormaajaan tahansa.
 Peruutuskameran signaalin
sisääntulo
Järjestelmä mittaa jatkuvasti
 Säädettävä punnituskorkeus
hydraulipainetta tarvittaessa
 Esiasetettu Taara toiminto
jopa neljästä eri paineanturista.
 Viimeisen kauhan vähennys missä
Painesignaalia seurataan ja
korkeudessa tahansa
filteröidään koko punnitusnoston
alueelta.
 SQL tietokanta
Punnitusalue mitataan
puomissa olevalla kulma Useiden töiden samanaikainen
anturilla.
toiminto ja helppo työlistojen haku
sekä töiden raportointi
Kaikki signaalit prosessoidaan
 5 pikamuistipaikkaa eniten
erillisessä RDS Smart Box
uusiutuville töille
yksikössä ja tulos lähetetään
hytissä olevaan
 GPRS ja Wi-Fi liitettävyys
päätelaitteeseen CAN väylää
myöten.
 Stattinen ja dynaaminen
punnitusmuto
SQL tietokanta mahdollistaa
valinnaisesti jopa 8 viitekentän  Kuorman jako nuppiin ja peräkärryyn
käytön.
 Monikanavainen ja totaaliyhteenvedot
Tietokantaan mahtuu lähes
 XML datan tulostus sarjaporttiin,
rajattomasti tietoja esim. tuote,
ethernettiin tai USB tikulle
asiakas, auto, kuljetusliike,
 Printteri konfiguroitavalla tulostuksella
kuormauspaikka, työmaa,
työmaan kustannuspaikka,
 Kalibroinnin hienosäätö
huomautusmerkinnät.

Valinnaisena Seostoiminto
mahdollistaen rajattoman
määrän seoksia ja tuotteita.

 Erinomainen punnitustarkkuus ja
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