
RVL

  V technologické i obchodní verzi vážení

  Lze použít s jakýmkoliv indikátorem 
RAVAS

  Nasazení  společně s přídavnými 
zařízeními jako jsou rotátory, podavače 
barelů, otočné kleště, svěráky, rypadla.

VÁŽÍCÍ SYSTÉM PRO VZV

Vážící deska pro čelní vysokozdvižné vozíky

VÝHODY

Špičková kvalita
Pro průmyslové použití
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MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ*

* Výběr možností může změnit související specifi kace

MOŽNOSTI*

  Verze s ochranou proti explozi pro použití v prostředí s 
nebezpečím výbuchu, zóna I, ATEX

  Měnič napětí 80/48/36/24Vdc - 12Vdc

  Různé šířky

  Verze pro obchodní vážení, III. třída přesnosti

  Menší dílky stupnice

  Bezdrátové spojení mezi RVL a ukazatelem v 
kabině

  Kabeláž na kladkách, které jsou integrovány 
do sloupku

  UniMobile / UniWin software pro sběr dat a 
přenos

  Termální nebo jehličková tiskárna
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FUNKCE

  Ukázat příslušný list specifi kací indikátoru

  Funkce 2100, 4100 nebo 6100 indikátoru hmotnosti

Indikátory RAVAS byly vyvinuty specielně pro mobilní vážení. 
Díky tomuto jsou robustně konstruovány a jsou odolné proti 
nárazům a vibracím. Dle normy IP 65 jsou všechny indikátory 
odolné proti prachu a vodotěsné, proto je lze používat i venku.

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

  Napájení z baterie vozíku, přes regulátor

  Kabeláž přes spirálový kabel

  Průmyslové krytí IP65

  Ochrana proti přetížení 200%

  Odchylka vážení 0,2% z max. nosnosti váhy

10 kg na 7000 kg

5 kg na 5000 kg

  Dílek na displeji 2 kg na 2500 kg

  Váživost 2,500, 5,000 nebo 7,000 kg

Tolerance +/- 2 mm
* FEM-typ A nebo B bude specifi kován na zakázku

ROZMĚRY V MM

2500 kg  
FEM2*

5000 kg  
FEM3*

225 kgŠířka 450 kg 650 kg

F 1/3 AOkno, šířka 1/3 A 1/3 A

E 120Okno, výška 170 210

D 407Výška 508 635

C 65Šířka závěsného plechu (x2) 80 110

B 110Tloušťka 135 160

A1 890Efektivní šířka vidlic 920 1160

A 1055Celková šířka 1120 1400

7000 kg  
FEM4*


