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Et avanceret vejesystem 
til kompakte og mindre 
læssemaskiner.

WEIGHLOG α10  anvender den nyeste farve 
touchscreen-teknologi giver et brugervenligt vejesystem, 
der kan bruges til læsning af trailer og blandekar, 
Standard blandinger eller kontrol vejning.

Læs rigtig første gang og undgå gentagende ture til 
lageret, reducer køretøjets bevægelse, brændstofforbrug 
og maskinens dækslid.

WEIGHLOG a10



RDS Technology Ltd, Cirencester Road, 
Minchinhampton, Stroud, Glos GL6 9BH, UK 
T: +44 (0)1453 733300  info@rdstec.com

www.rdstec.com
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WEIGHLOG a10 VEJESYSTEM

FEATURES FORDELE

Farve touchscreen. Klart, overskueligt display giver intuitiv betjening.

Ønsket vægt ‘Target Load’. Sæt vægten for op til 30 produkter. Sørger for korrekt 
læsning.

Kunde database - 30 kunder,, 30 produkter & 5 
blandinger.

Præcis registrering, sporbarhed og lagerstyring.

Kommunikation via SD-kort og USB. Sikker & effektiv håndtering af data.

Statiske og dynamiske veje tilstande 
for ‘vejning under løft’.

Hurtigere drift.

Statistik og resumé af grand total. Opsamling af vægt for op til 10 værktøjer f.eks. skovle, 
gafler.

Printer option. Papir kopi af vægt resultat og totaler.

Lokal Kalibrering ‘Nudge’. Hurtig og nem kalibrering for at matche arbejdsstedets 
reference eks. brovægt.

Intern lyd alarm. Alarm ved overskridelse af valgt overbelastningstærskel.

FORHANDLER:

RDS WEIGHLOG a10 har en 4,3 “ 
farve, høj lysstyrke trykfølsom skærm 
(widescreen format) og yderligere 
fysiske taster der giver en moderne og 
ergonomisk brugerflade.

Velegnet til brug med op til 10 
forskellige redskaber f.eks. skovle 
eller gafler, systemet kan anvendes 
på kompakte hjul læssere, 
teleskoplæssere, gaffeltrucks og 
Skidsteer læssemaskiner.

WEIGHLOG a10 har en datakapacitet 
bestående af 30 produkter, 30 kunder 
og op til 5 forskellige opskrifter designet 
til produktet blanding, dispensering og 
håndtering. Dette muliggør nøjagtig 
registrering og sporbarhed.

Omfattende salg, service og support 
netværk af RDS distributører.

TEKNISKE DETALJER

Driftsspænding: 10 - 30 volt DC

Temperaturo mråde: -20 til + 70 ° C driftstemperatur

System nøjagtighed: +/- 2% af kapaciteten (eller 
bedre)

Sensor tryk: 0 - 250 bar (alternativer 
tilgængelige)

EMC- beskyttelse: Overholder 2004/108 / EF ISO 
14982

Garanti: 2 år

Fugt. Beskyttelse: Instrument forseglet til IP54

SYSTEM NYHEDER

ICP 300 - Printer option for papirkopier i førerhuset.

Ekstern lyd alarm - til brug istøjende omgivelser. 
Der er flere typer tilgængelig afhængig af anvendelse.

Overflytnings kit – til at flytte vejesystem mellem 
læsser og traktor til trailer veje formål.

ANDRE LØSNINGER

Loadmaster a50- vejning med Target Load. Sidste 
skovl tip-off, temperatur og hældning kompensation, 
data management og printer indstillinger.

Loadmaster 9000i - Handels godkendt vægt til MID 
klasse Y(b), og OIML Klasse IIII standarder.
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