
Vážicí paletový vozík s rozšířenými funkcemi váhy 

RUČNÍ  PALETOVÉ  VOZÍKY  S  VÁHOU 

 

Špičková kvalita 

 

 
 

 

 

 

VÝHODY 

 Špičaté hroty vidlic pro snadný přístup k nízkým a 
uzavřeným paletám 

 Vysokokapacitní Li-ion baterie pro 75 hodin 
autonomních hodin 

 Funkce automatíckého dávkování (volitně) 

 Tři komunikační protokoly 

 Vnitřní hodiny pro datum a čas 

 Pro skladování, dávkování a mixování 

 Bluetooth 4.0 pro RAVAS WeightsApp 

 Bluetooth nebo WiFi Datový výstup pro připojení 
(volitelně) 

 Software pro připojení k dispozici 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RAVAS-3200-F Li 

Rozšířené funkce 



 RAVAS-3200-F  

FUNKCE ROZMĚRY V MM 
 Automatické a manuální nulování

 Vážení brutto/netto

 Automatická a manuální tára do 200 kg

 Akumulace hodnot vážení s pořadovým číslem

 Vstupní kód (5 číslic)

 RS232 port pro připojení tiskárny

 Volitelný extra port pro Bluetooth 

 Bluetooth 4.0 pro RAVAS WeightsApp

 Interní hodiny

 Error zprávy na displeji

 Automatické vypnutí po 30 minutách nečinosti

 kg/lb volba
 

 
STANDARDNÍ SPECIFIKACE 
 Váživost: 2.200kg

 Dílek na displesji:               0 - 200 kg; dílek 0,2 kg

200 - 500 kg: dílek 0,5 kg 

500 - 2.200 kg: dílek 1 kg 

 Max. Odchylka vážení: 0,1% zvednuté zátěže

 Displej: LCD, výška písmen 18 mm, podsvícení

 Klávesnice: 5 funkčních kláves, on/off  klávesa

 Průmyslové krytí: snímače IP67, indikátor IP65

 Baterie 14,8Vdc/5Ah, vyměnitelné; Li-ion 

baterie, nabíječka v ceně

 Životnost baterie 75 hodin, signalizace vybití baterie na 

displeji

 Nabíječka 230V/14,8Vdc – 1 A

 Doba nabíjení cca 6 hodin

 Řídící kolečka gumová

 Nákladová kolečka polyuretanová, jedno kolo

 Barva červená (RAL 3000), epoxidový nátěr

 Vlastní váha 120 kg 

 Pumpa rychlozdvih 

 
 

 

 

ROZŠÍŘENÍ* 
 Verze pro obchodní vážení, OIML III
 Extra výměné baterie

 Zabudovaná termální tiskárna

 Bluetooth

 Relé spínač pro automatické dávkování 

 
 Multi rozsah 0,1/0,2/0,5 kg

 Nerezové bačkory vidlic

 Nerezový nebo pozinkovaný vozík

 Otočný indikátor, odečítání ze všech úhlů během dávkování

 Ruční nebo nožní brzda

 Různé rozměry vidlic (výška vidlice 90 mm)

 Různé řidící nebo nákladová kolečka

 
 
 

 

Novum Global, a. s. 
28. pluku 483/11, 101 00 Praha 10, Česká republika 

T. +420 (0)267 997 111, M. +420 (0)702 070 820 

www.ravas.com 

kulhanek@novumglobal.eu, www.novumgloval.com  
 

* Možnosti mohou změnit související specifikace, změny vyhrazeny, rev.20190318 

  Standard 

 

A 
 

Délka vidlic 
 

1150 

B Šířka vidlic 170 

C Minimální výška zdvihu 

Světlá výška 

90 

22 

D Maximální výška zdvihu 

Výška zdvihu 

180 

  90 

E Rozchod vidlic 540 

F Výška indikátoru 

Tolerance +/- 3 mm 

800 
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