
 

STIMAG STH MET R320 INDICATOR 

 
Functies 
• 0 – 15.000 kg weegbereik, hoger op aanvraag 

• ± 2% van de hefcapaciteit 

• Drukopnemer te monteren via T-stuk (niet 
meegeleverd) in hydrauliek 

• 1 of 2 krachtopnemers afhankelijk van 
hefcapaciteit 

• Aangesloten op accu spanning heftruck 

• 12-24 VDC aansluitspanning, anders omvormer 
noodzakelijk 

• Nulstellen 

• Tarra via druktoets of invoer via cursortoetsen 

• Optellen in geheugen 

• 20 mm lcd-achtergrondverlichting 

• Geen zichtbelemmering of aanpassing aan 
heftruckvorken 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Product Code Capaciteit Uitlezing Indicator Aantal drukopnemers 

STH-2.5/R320 Tot 2.500kg 10 kg R320-K333 1 drukopnemer 

STH-5.0/R320 Tot 5.000kg 20 kg R320-K333 1 drukopnemer 

STH-7.5/R320 Tot 7.500 kg 50 kg R320-K333 1 drukopnemer 

STH-15/R320 Tot 15.000 kg 100 kg R320-K333 1 of 2drukopnemers 

 

 

 



 

Het geheel wordt compleet geleverd maar wel exclusief een T-stuk voor aansluiting van de drukopnemer op de 

hydrauliek. Raadpleeg hiervoor uw heftruckleverancier voor de juiste maat en locatie van montage. 

 
Weegbereik   0 – 2.500 kg 
    0 – 5.000 kg 
    0 – 7.500 kg 
    0 – 15.000 kg   
    andere capaciteiten op aanvraag  
 
Uitleesstap   tot 2.500 kg per 10 kg    
    tot 5.000 kg per 20 kg  
    tot 7.500 kg per 50 kg 
    tot 15.000 kg per 100 kg   
 
Nauwkeurigheid  2.500 kg ± 2 % van de capaciteit in het weegbereik vanaf 200 kg 

      5.000 kg ± 2 % van de capaciteit in het weegbereik vanaf 400 kg 
      7.500 kg ± 2 % van de capaciteit in het weegbereik vanaf 1.000 kg 
      15.000 kg ± 2 % van de capaciteit in het weegbereik vanaf 2.000 kg 
      De nauwkeurigheid is afhankelijk van de conditie van de truck 
   

Temperatuur   -10° tot +40°C 
 
Uitleesinstrument  R320 met o.a.: 
    - bruto, netto en tarra-wegen;  
    - tarra invoer via cursor; 
    - 20 mm LCD uitlezing met achtergrondverlichting; 
    - optelgeheugen; 
    - kunststofbehuizing, IP-65. 
 
Signaaloverdracht tussen via vaste kabelverbinding 
opnemers en indicator   
 
Voedingsspanning  12 – 24 VDC 
 
Uitvoering   Drukopnemer 350 bar met ½ BSP buitendraad in IP65 uitvoering inclusief  

connector en 6 meter kabel naar de indicator. 
 
Opties    printer met datum en tijd afdruk 
    spanning converter voor andere voedingsspanningen 
    andere indicatoren, o.a. R420 met numeriek toetsenbord 

 

 

 

 


