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Individuálně přizpůsobená pro různá
uchycení břemene a různé jeřábové systémy
Výměna dat s vážní elektronikou
kabelem nebo radiem
Možnost dálkového ovládání pro vážení
a tárování

Naše
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PFREUNDT KRW-1 pro nakládací jeřáby
záruka přesnosti při nakládce.

Váž íme
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Univerzální využ ití.
Jeřábovou váhu PFREUNDT KRW-1 je možné
snadno instalovat na všechny běžné nakládací jeřáby
- pro vážení kontejnerů se starým sklem a papírem,
dále dřeva, šrotu atd.

Systémem k produktivitě:
S vážní elektronikou WK50
může být bezprostředně na
místě nakládky vytištěn
dodací list.

Nahradí drahé mostové, kontejnerové nebo vagónové
váhy.

Přenos dat do vašeho
informačního systému činí
plánování, administrativu a
fakturaci jednoduchými
(např. pomocí P.O.S.,
PFREUNDT Windows Software).

Jednoduchá a úč inná.
Vážení přímo na místě nakládky šetří čas a umožní
efektivní využití vašeho vozidla. Přesné určení hmotnosti
váženého nákladu je zárukou důvěry vašich zákazníků,
jsou jasné podklady pro účtování a úplně nové možnosti
pro využití např. při práci ve mzdě.

Pro nároč né podmínky.
Kompaktní, zaoblený tvar umožňuje i v malé výšce
maximální pohyblivost nosného háku.
Přenos dat z měřícího čidla do řídící elektroniky
je možný bu kabelem nebo radiem.

Př esná v praxi.
KRW-1 je ověřitelná. Praxí prověřená konfigurace
kloubového mechanizmu je zárukou maximální přesnosti. Ověření se provádí za asistence našeho servisu.

WK50 je kompaktní vážní jednotka umístěná v kabině
řidiče. Obsluhuje se naprogramovanými funkčními
klávesami a alfanumerickou klávesnicí konstruovanou i
pro noční provoz. Práce je pak bez problému možná i
za špatných světelných podmínek.
Vedle interní paměti sčítací, součtové a paměti
základních dat nabízí různé možnosti připojení
přes rozhraní např. pro GPS – určení polohy
a pro přenos dat mobilním radiem do centrály.
Tam můžete pomocí programových modulů
P.O.S. uchovávat a zpracovávat základní a vážní
data - až po vystavení faktury. Zároveň umožňuje
řízení vozového parku pomocí P.O.S. Fleet,
optimalizovat zpracování objednávek a dispozic.

Váživosti
500 ≤ 1.000 kg

1 kg …

10 kg

1.000 ≤ 2.000 kg

2 kg …

20 kg

2.000 ≤ 5.000 kg

5 kg …

50 kg

Další dle požadavku
* závisí od třídy přesnosti a použití

Prosím kontaktujte nás pro další informace.
Zastoupení a dovoz:

VETRA International s.r.o.
Na Tržišti 526
CZ-345 06 Kdyně
PFREUNDT GmbH
Ramsdorfer Str. 10
D-46354 Südlohn, Germany
+49 (0) 28 62 / 98 07-0
Fax +49 (0) 28 62 / 98 07-99
E-mail: info@pfreundt.de
Internet: www.pfreundt.de



Tel.:
+420 379 731 698
Fax:
+420 379 731 794
E-mail: info@vetrainternational.cz
Internet: www.vetrainternational.cz

Ověřitelná

Právo na změny a další vývoj vyhrazeno.

Dílek *
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