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Eigenschappen

• 0 – 3.500 kg weegbereik
• ± 0,1% van de hefcapaciteit
• Speciaal aangepaste heftruckvorken
• 2 krachtopnemers incl. weegschoen per vork
• Aangesloten op accu spanning heftruck
• 12-24 VDC aansluitspanning, anders omvormer noodzakelijk
• Tarra via druktoets of invoer via cursortoetsen
• Nulstellen
• Optellen in geheugen
• 20 mm LCD-achtergrondverlichting
• Geen gezichtsbelemmering
• Standaard lengte van 1150 mm

Opties

• Draadloos, via bluetooth
• RS232/bluetooth of RS232/WLAN
• IJking
• Printer
• USB dataloggers

STL-V-2.5C-2a/R320 Tot 2.500 kg 1 kg R320-K354 FEM 2a

STL-V-2.5C-2b/R320 Tot 2.500 kg 1 kg R320-K354 FEM 2b

STL-V-3.5D-3a/R320 Tot 3.500 kg 2 kg R320-K354 FEM 3a

STL-V-3.5D-3b/R320 Tot 3.500 kg 2 kg R320-K354 FEM 3b

STL-V-x.xx-xx/R320 BT Draadloze verbinding met indicator via bluetooth

STL-V-x.xx-xx/R320 IJK Geijkte uitvoering (niet met bluetooth mogelijk) 

MODELNAAM WEEGBEREIK UITLEZING INDICATOR GESCHIKT VOOR

OPTIES
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Met een STL-V basic vorkheftruck weegsysteem kun je direct wegen waar de goederen staan, je hoeft dus niet meer naar 
een vaste weegschaal te rijden. Dit is niet alleen sneller, maar verkleint ook de kans op beschadigingen van de goederen. Dit 
systeem is speciaal geschikt voor het wegen van in- en uitgaande goederen, voorraad- en kwaliteitscontrole, maar ook voor 
het tellen van producten en voor doseertoepassingen.  

Het systeem kan gemonteerd worden op vrijwel ieder type truck met een FEM 2a/b of een FEM 3 vorkenbord tot 3.500 kg. Het 
voldoet aan hoogste industriële eisen. Door het lage eigen gewicht, 75 kg per vork en een dikte van slechts 62 mm worden 
de mogelijkheden van de truck nauwelijks negatief beïnvloed. De STL-V heeft een nauwkeurigheid van  0,1 % en een uitlezing  
per 1 kg (tot 2,5 ton). De 20 mm LCD uitlezing met achtergrond verlichting is makkelijk afleesbaar en door de 5 grote toetsen 
is de bediening zeer eenvoudig

Weegbereik
0 – 2.500 kg     
0 – 3.500 kg       
andere capaciteiten op aanvraag

Uitleesstap tot 2.500 kg per 1 kg        
tot 3.500 kg per 2 kg 

Nauwkeurigheid ± 0,1% van de uitlezing

Maximale belasting 200 % weegsysteem     
300 % vorken

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 opnemers en indicator via spiraalkabel langs de heftruckmast 
optioneel via mastkabel of draadloos via bluetooth

Voedingsspanning 12 – 24 VDC

Montagetijd (gemiddeld) 3 uur

Afmetingen

vorklengte  980 mm of 1150 mm (nuttig)     
vorklengte  1050 mm of 1220 mm (totaal)     
vorkbreedte  120 mm     
voorbouwmaat  20 mm     
vorkdikte  62 mm, 65 mm voor FEM 3     
Gewicht  75 kg per vork 
Andere afmetingen op aanvraag leverbaar 

Opties

• Draadloos
• Printer
• USB datalogger
• Bluetooth of WLAN


