
Dynamické vážení při nakládce

Ověřitelné váhy PFREUNDT pro teleskopické nakladače se velmi snadno ovládají díky dotykovému displeji. 
Vážení probíhá dynamicky během zdvihu ramene a přesná hmotnost je tak zjištěna přímo během nakládky. 
Tím šetříte nákladné a zdlouhavé cesty k mostovým či přejezdovým vahám.

Přehled vlastností
• Schváleno pro obchodní vážení
• Vysoce přesné vážení určené pro nejnáročnější 

podmínky
• Dynamické vážení za pohybu pro rychlejší a 

přesnější nakládku
• Jednoduchá a intuitivní obsluha pomocí 

dotykového displeje
• Rozsáhlé možnosti správy základních i vážních dat
• Bezproblémová instalace na nové i starší stroje 

různých výrobců
• Rozšiřující funkce: Speed Weigh Technology

(SWT) – pro ještě rychlejší nakládku 

Váha pro teleskopický manipulátor

Obsah dodávky
• Vážní elektronika WK60
• 4 snímače tlaku
• 1 dvojitý polohový snímač a 1 polohový snímač

(princip měření N1)
• 1 anténa
• Volitelně až 2 snímače náklonu (princip měření SWT)
• Volitelně 1 bezdrátový snímač příklopu a 1 snímač 

náklonu pro ověřené obchodní vážení 

Volitelné příslušenství
• Tiskárna
• Vážní lístky a box na vážní lístky
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Snímače tlaku Polohové snímače

Vstupte do digitální budoucnosti s PFREUNDT!

Vážní data – dostupná v reálném 
čase. Zdarma vyzkoušejte 
PFREUNDT Web Portal!

www.pfreundt.de

Vytvořili jsme připojení a rozhraní 
která potřebujete, např. GPS, LTE, 
WLAN a Bluetooth.



Přehled funkcí

WK60 WK60-S WK60-Smart WK60-XS
Obecné informace

Rozměry 206 x 145 x 72 mm 206 x 145 x 72 mm 206 x 145 x 72 mm 152,5 x 109,5 x 55 mm

Hmotnost vč. držáku ca. 1,8 kg ca. 1,8 kg ca. 1,8 kg ca. 840 g

Napájecí napětí 9 V to 36 V dc 9 V to 36 V dc 9 V to 36 V dc 12 V or 24 V dc

Třída krytí dle ISO20653:2013-02 IP42/IP5K2 IP42/IP5K2 IP42/IP5K2 IP4X

Displej/ovládání 7“ dotykový displej 7“ dotykový displej 7“ dotykový displej 5“ dotykový displej

Rozlišení 800 x 480 pixelů 800 x 480 pixelů 800 x 480 pixelů 800 x 480 pixelů

Funkce vážení

Ověřitelná, třída Y(b) Y(b) Y(b) -
Paměť kalibračních dat -
Dynamické vážení

Paměť vážních záznamů/lopat (rozšiřitelné) 1.000.000 1.000.000 100.000 10.000 (100.000)

Kalibrace více nosičů/ technologické vážení (rozšiřitelné) 5 5 5 2 (5)

Zadání cílové hmotnosti

Celková suma

Statistiky vážení -
Řízení objednávek pouze prostřednictvím Web Portal */** - -
Správa dat

Přístup k vážním datům přes PFREUNDT Web Portal

Počet uživatelů (rozšiřitelné) Libovolný 5 (Libovolný) 5 2 (5)

Položky základních dat (rozšiřitelné) 10.000 500 (10.000) 10 10 (300)

Souhrnný dokument

Přejmenování typů základních dat -
Prodej za hotové -
Rozšířené číslo vážního lístku -
Propojení mezi typy základních dat - -
Přenos dat

Mobilní data pro Web Portal */** - -
WLAN pouze pro Web Portal */**

GPS pouze pro Web Portal */** - -
USB -
Seriový protokol (rozšiřitelné) 

Připojení tiskárny (rozšiřitelné) pPrinter + 
vybrané tiskárny

pPrinter 
(vybrané tiskárny) pPrinter pPrinter 

(vybrané tiskárny)

Pokročilé funkce

Alternativní princip měření: Speed Weigh Tech-
nology/statické vážení -
Připojení dalších zařízení přes relé (např. imobilizér, 
přerušení nakládky externím tlačítkem)

*dodatečné náklady za použití Web Portal ** vyžaduje SIM kartu: dodatečné náklady  standard            volitelné          - není k dispozici

Služby PFREUNDT

Odborně poradíme Máme vlastní tým 
techniků

Zajistíme ověření Navštívíme Vás kdekoliv

PFREUNDT GmbH | Robert-Bosch-Str. 5 | 46354 Südlohn | Germany
Sales +49 (0) 2862 9807-100 | Service +49 (0) 2862 9807-200  
Weighing tickets +49 (0) 2862 9807-600 | Main office +49 (0) 2862 9807-0
www.pfreundt.de | info@pfreundt.de
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