
To pravé řešení pro vážení na dampru

Váha pro kloubové dampry od PFREUNDT je perfektní řešení pro téměř všechny typy strojů od různých 
výrobců. Pro maximální efektivitu provozu probíhá vážení již během nakládky s využitím měřicích prvků 
instalovaných na zadní nápravě. 

Přehled vlastností
• Přesné vážení i za extrémních podmínek během

nakládky
• Jednoduchá a intuitivní obsluha pomocí

dotykového displeje
• Rozsáhlé možnosti správy základních i vážních

dat
• Optimální vytížení stroje
• Záznam o přetížení
• Informace o stavu nakládky pomocí LED světel

Váha pro dampr DW-3

Obsah dodávky
• Vážní elektronika WK60
• 2 měřící prvky DW-3 s tenzometrickými snímači
• 2 signální LED světla
• 1 A/D převodník v propojovacím boxu
• 1 anténa

Volitelné příslušenství
• Tiskárna
• Vážní lístky a box na vážní lístky
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Měřicí prvek DW-3 a signální LED světla 
pro indikaci stavu nakládky

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

Vstupte do digitální budoucnosti s PFREUNDT!

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

www.pfreundt.de



Přehled funkcí  
Váha pro dampr DW-3

WK60

206 x 145 x 72 mm

ca. 1,8 kg

9 V až 36 V dc

IP42/IP5K2

7“ dotykový displej

800 x 480 pixelů

Funkce vážení

Paměť vážních záznamů 1.000.000

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 libovolný

Položky základních dat 10.000

Tvorba souhrnného dokladu

Přejmenování typů základních dat

Rozšířené číslo vážního lístku

Propojení mezi typy základních dat

pPrinter + 
vybrané tiskárny
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Služby PFREUNDT

Odborně poradíme Máme vlastní tým Zajistíme ověření Navštívíme Vás kdekoliv

Zastoupení v České a Slovenské Republice:

VETRA International s.r.o. | Pod Korábem 727 | 34506 Kdyně | ČR
IČO: 63506670 | DIČ: CZ63506670 |  Tel +420 379 731 698  
www.vetrainternational.cz | info@vetrainternational.cz

*dodatečné náklady za použití Web Portal ** vyžaduje SIM kartu: dodatečné náklady

 standard         volitelné         - není k dispozici

Rozlišení

Obecné informace

Rozměry

Hmotnost vč. držáku

Napájecí napětí

Třída krytí dle ISO20653:2013-02

Displej/ovládání

Přenos dat

Mobilní data pro Web Portal */**

WLAN pouze pro Web Portal */**

GPS pouze pro Web Portal */**

USB 

Seriový protokol

Připojení tiskárny

techniků




