
RCS

 � Zapobiega przeciążeniom i umożliwia 
pomiar wagi

 � Doskonały system do trudnych aplikacji

 � Wskaźnik zasilany bateriami 4x AA

 � Łatwy montaż za pomocą złącza T

 � Tani system pomiarowy dla wózków 
widłowych

WAGI DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Wskaźnik hydrauliczny obciążenia dla wózków widłowych

DANE TECHNICZNE

Najwyższa jakość
Łatwy w instalacji



OPCJE*

 � Drukarka termiczna lub w oddzielnej obudowie (tylko na 
wersji 12V, drukuje wartości wagi powyżej 200 kg)

 � Konwerter 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
 � Zasilanie 12V z akumulatora wózka

RCS

JAK DZIAŁA RCS
Operator odbiera ładunek i podnosi go na wyznaczoną 
wcześniej wysokość. Następnie powoli obniża ładunek do 
punktu odniesienia i zatrzymuje go. Wskaźnik 2100 oblicza 
masę i po około 3 sekundach pokazuje ustaloną wagę na 
wyświetlaczu.

PAKIET SYSTEMU

 � Instrukcja obsługi

 � Instrukcja montażu i kalibracji

 � Podnoszenie na wysokość odniesienia oznaczona na 
naklejce

 � Wyświetlacz 2100 z 4 bateriami AA i wspornik

 � Pierścień uszczelniający

 � Czujnik ważenia

STANDARDOWE SPECYFIKACJE

 � Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 18 mm

 � Automatyczne 
wyłączanie

po 3 minutach nieużywania

 � Żywotność baterii 6 miesięcy, przy normalnym użyciu

 � Zasilanie 6Vdc z 4 baterii AA

 � Klawiatura 3 klawisze funkcyjne, przycisk 
włączania/wyłączania

 � Klasa ochrony IP65 / NEMA 4

 � Tolerancja błędu 2% pojemności systemu (patrz 
tabela po prawej stronie)

50 kg przy 10,000 kg ładunku

20 kg przy 5,000 kg ładunku

 � Dokładność ważenia 10 kg przy 2,500 kg ładunku

 � Zakres ważenia 2,500, 5,000 lub 10,000 kg

* Tolerancja może byc większa lub mniejsza od wartości wagi na 
wyświetlaczu

TOLERANCJA W WAŻENIU
MAKSYMALNA TOLERANCJA *

200 kg10,000 kg

200 kg7,500 kg

100 kg4,500 kg

100 kg3,000 kg

50 kg2,500 kg

50 kg2,000 kg

50 kg1,600 kg

50 kg1,200 kg

UDŹWIG

Większa pojemność do 99 
ton na żądanie
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* Korzystanie z opcji może zmienić z tym związane specyfikacje. Zmiany zastrzeżone.Zmiany zastrzeżone. rev.2021rev.20211116


