Cestné automobilové váhy : Nízkoprofilová prenosná oce?ová váha

Nízkoprofilová prenosná oce?ová váha

Nový typ celo-oce?ovej váhy pre váženie nákladných motorových vozidiel a kamiónov so schválením pre obchodné použitie trieda III.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Modifikátor ceny variantu
Základná cena s DPH
Cena po z?ave
Predajná cena po z?ave
Predajná cena
Predajná cena bez DPH
Z?ava
DPH

Opýtajte sa na tento produkt

Popis
Typ: PREMOVA O2
Nový typ celo-oce?ovej váhy pre váženie nákladných motorových vozidiel a kamiónov so schválením pre obchodné
použitie trieda III.
Váha lávkovej konštrukcie je ?ahko prenosná a ?as na jej premiestnenie a osadenie sa ráta v hodinách v?aka nízkej
konštrukcie a hmotnosti váhy.
Váha je navrhnutá a postavená z kvalitných materiálov. ?o je najlepšie riešenie pre šetrenie Vášho ?asu, priestoru a
nákladov v porovnaní s klasickými mostovými váhami.
Charakteristika
Presná všestranná váha vhodná pre všetky váharské aplikácie
Nízky profil nájazdovej váhy 25 cm, protišmykový povrch váhy
Možnos? inštalácie ako nájazdovej alebo zapustenej do roviny s povrchom vozovky
Jednoduchá a rýchla demontáž a montáž – za pár hodín môžete váži? na asfaltovej alebo betónovej ulici
Ideálne pre moderný priemysel, farmy, nádvoria dielne, osadenie váhy priamo na mieste, kde je potrebné váži?
Robustná konštrukcia spolu s kvalitnými materiálmi tvorí základ odolnosti proti pre?aženiu váhy
IP68 nehrdzavejúce sníma?e za?aženia, káble a spoje odolné prachu a vode, ?ahko pripojite?né a odpojite?né
Modulárna konštrukcia pre jednoduché pridanie/odobratie modulu – váha môže ma? d?žku 4,5 - 9 - 13,5 alebo 18m
Minimalizácia prepravných, stavebných inštala?ných a údržbových nákladov,
Prakticky žiadne náklady so stavebnými prácami pri použití v nájazdovom prevedení
Volite?né príslušenstvo:
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NRO - 4x nájazdová rampa s rozmermi 2,40 x 1 x 0,25m
Široká ponuka indikátorov aj s batériovou prevádzkou na miestach bez dostupnej el. siete
Kód

Rozmery (dxšxv) m

Obsah dodávky

Max kapacita kg

CE-M2 Dielik kg

PO2 4,5m 30t

4.50 x 1,00 x 0,25

1 most4 sníma?e

15000 / 30000

5/10

PO2 9m 30t

9,00 x 1,00 x 0,25

2 mosty, 6 sníma?ov

30000 / 60000

10/20

PO2 13,5m 60t

13,50 x 1,00 x 0,25

3 mosty 8 sníma?ov

30000 / 60000

10/20

PO2 18m 60t

18,00 x 1,00 x 0,25

4 mosty 10 sníma?ov

30000 / 60000

10/20
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