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Pallettruck weegsysteem Model STL-EL

Dit weegsysteem is geschikt voor elk type en merk 
elektropallettruck, stapelaar of reachtruck. 
Het systeem wordt volledig in de vorken geïntegreerd. 
Er wordt gebruik gemaakt van vier krachtopnemers, ieder met een meetbereik van 1.000 kg. 
Dit geeft dus een hoge overbelastingsfactor en daardoor is het systeem 
bestand tegen schokken en stoten die optreden tijdens het vervoer van pallets e.d.

Door de unieke opbouw van het weegsysteem neemt de inrijdhoogte toe met 7 – 8 mm 
en blijft het geheel dus geschikt voor het oppakken van europallets.
Het uitleesinstrument wordt zo gemonteerd dat bediening en aflezing 
voor de gebruiker zo eenvoudig mogelijk is.

Met dit Stimag weegsysteem hebt u dus de mogelijkheid daar te wegen waar u wilt. 
Niet meer rijden naar vaste vloerweegschaal kan u vele honderden euro’s per jaar 
besparen. 
Ook wordt het aantal palletbewegingen minder en daarmee 
de kans op beschadiging van uw goederen een stuk kleiner.

Functies:

• 0 – 2.500 kg weegbereik  
(aangepast aan capaciteit van de truck)

• 0 – 1.500 kg weegbereik (geijkt)
• 0 – 2.500 kg weegbereik (geijkt)
• Uitleesstap per 0,5 kg (basistruck)
• Met 4 x 1.000 kg krachtopnemers geïntegreerd 

in de vorken van de pallettruck
• Voedingsspanning 12 – 24 VDC via tractiebatterij
• Tarra invoer via cursor
• Optelgeheugen
• 20 mm LCD-achtergrondverlichting
• Max 1.200 mm lang en 600 mm breed 

(afwijkende maten op aanvraag)
• Opties: geijkt, alfanumeriek toetsenbord,  

printer, Wi-Fi, bluetooth

Gemaakt
in

Nederland

Modellen Weegbereik Uitlezing Indicator

STL-EL/R320 2500 kg 0,5 kg R320-K342

STL-EL/R320 geijkt 1500 kg 1 kg (0,5 kg optie) R320-K354

STL-EL/R320 geijkt 2500 kg 1 kg R320-K354
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TECHNISCHE GEGEVENS   

Weegbereik 

STL-EL/R320: 0 - 2500 kg
STL-EL/R320 ijk: 0- 1500 kg
STL-EL/R320 ijk: 0 - 2500 kg

Uitleesstap

STL-EL/R320: per 0,5 kg 
STL-EL/R320: per 0,2 kg/300 kg 0,5 kg/2000 kg (optie)
STL-EL/320 ijk: per 1 kg
STL-EL/320 ijk: per 0,5 kg (optie voor 1500 kg)

Maximale belasting 200% weegsysteem

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, voorzijde IP-65.

Voedingsspanning 12 - 24 VDC via tractiebatterij

Uitvoering

Toegeleverde basistruck wordt voorzien van een geintegreerd weegsysteem met 
vier krachtopnemers. De indicator wordt zo gemonteerd  dat deze door de 
gebruiker eenvoudig bedienbaar en afleesbaar is. Met het aanpassen van de 
electropallettruck wordt de mechanische constructie gewijzigd. Dit kan 
inhouden dat de afgegeven CE-normering van de fabrikant vervalt. Stimag B.V. 
draagt hiervoor geen verantwoording.

Afmetingen basistruck maximaal 1.200 mm lang en 600 mm breed (afwijkende maten op aanvraag)

Lengte van de vorken gelijk aan de vorklengte van de basistruck

Breedte over de vorken breedte basis truck + 20 mm 

Breedte tussen de vorken breedte basis truck - 22 mm

Minimale inrijdhoogte basistruck + 7 – 8 mm

Opties

printer met datum en tijd afdruk 
andere indicatoren, o.a. R420 met numeriek toetsenbord 
WiFi, bluetooth
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