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Eigenschappen

• Voor zowel nieuwe als bestaande trucks
• 4x IP-67 krachtopnemers
• Kleurendisplay
• Gewicht per as én totaalgewicht
• Akoestische- en visuele alarmen
• Mogelijkheid tot opslaan van meetgegevens
• Voeding via de accu van het voertuig

Opties

• Dodehoekcamera
• Achteruitrijcamera
• Koppeling aan GPS/Telematica systemen

Benut te allen tijde de volledige laadcapaciteit

Voorkom mogelijke boetes

Verklein de kans op ongevallen

Voorkom overmatige slijtage door overbelading

Behoud het overzicht over de lading na meerdere stops

Ontvang meldingen bij risico op overbelading

Verbruik minder brandstof

Te gebruiken voor ladingen tot 32 ton

OPTIES

Dodehoekcamera
De veiligheid van jezelf en andere weggebruikers is van groot 
belang. Vooral in druk verkeer kan dit een echte uitdaging 
zijn. Het camerabeeld wordt automatisch vertoond op het 
display zodra de richtingaanwijzer aan gaat.

Achteruitrijcamera
De achteruitkijkcamera assisteert je  tijdens zowel het 
parkeren als het  achteruitrijden. Het camerabeeld wordt 
automatisch vertoond op de display zodra het voertuig 
in zijn achteruit wordt gezet.
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Weegbereik 0 - 3.500 kg 0 - 7.500 kg 0 - 32.000 kg

Uitleesstap per 20 kg per 50 kg per 100 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE ST-OW3.5 ST-OW7.5 ST-OW32

Nauwkeurigheid tot op*

± 2,5% van de capaciteit met 2 vaste assen
± 5,0% van de capaciteit met geveerde assen
± 5,0% van de capaciteit met meerdere assen en luchtvering achter
± 5,0% van de capaciteit met meerdere assen en mechanische vering achter (ter beoordeling)

Uitleesinstrument

12,7 cm TFT kleurendisplay met auto-dim functie
Permanente weergave van zowel het gewicht per as als het totaalgewicht
Geen knoppen of regelaars toegankelijk voor de chauffeur
Stoplicht indicatie voor eenvoudige herkenning van beladingsgraad, zie afbeelding
Instelbaar vrachtwagen model, gelijk aan gebruikt voertuig

Camera’s Tot 6 camera’s aansluitbaar, automatische in- en uitschakeling volgens regelgeving
1 camera in- en uitschakelbaar met aanraking van het scherm

GPS/Volgsysteem Continu doorsturen van gewichten per as en totaalgewichten
Naar keuze alleen melding van overgewicht situaties

Beveiliging Wachtwoord beveiling met meerdere niveaus voor kalibratie, diagnostiek en gebruikers-instellingen
Instellingen en parameters uploaden/downloaden via USB aansluiting

Voedingsspanning Voeding via accu van het voertuig

Uitvoering sensoren op de assen en tot 6 camera’s via bekabeling aangesloten op display in de cabine

*Hogere nauwkeurigheid op verzoek en afhankelijk van voertuigspecificaties


