Loadrite
Weegsysteem

Weegsysteem voor wielladers, verreikers en voorladers
Loadrite L-2180
De Loadrite L-2180 is het meest geavanceerde weegsysteem met eigen
wrijvings- en omgevingstemperatuur compenserende software. In
combinatie met de optie voor scheefstandcorrectie wordt continu
nauwkeurig gewogen, ongeacht het tijdstip van de dag, de machinist,
temperatuur of ondergrond. De L-2180 heeft tal van mogelijkheden zoals;
actieve tip-off, uitgebreide databeheer mogelijkheden, invoeren van klanten productgegevens en keuze uit vijf verschillende bakconfiguraties. De
L-2180 kan optioneel worden uitgerust met een printer en MMS software.
Uitgerust met ijkset en gekalibreerd door een erkende partij kan de L-2180
voor handelsdoeleinden worden ingezet volgens de MID 006 OIML R51.

Loadrite Force
De Loadrite Force is een krachtig en gebruiksvriendelijk weegsysteem.
Door de eenvoudige interface is het is het systeem gemakkelijk te
gebruiken voor betrouwbare weegresultaten. Dit systeem is geschikt voor
calibratie met twee verschillende bakken. De totalen per lading en de
totalen per dag kunnen worden opgeslagen. Andere functies zijn actieve
tip-off en correctie van de laatste weging. De Force kan optioneel worden
uitgerust met een printer. Uitgerust met een ijkset en gekalibreerd door een
erkende instantie kan de Loadrite Force voor handelsdoeleinden worden
ingezet volgens de MID 006 OIML R51.

Loadrite MMS
Het Loadrite materiaalbeheerssysteem (Material
Management System of MMS)
maakt van uw weegsysteem
een modern hulpmiddel voor
het beheer van uw productie.
De gegevens van het systeem
worden draadloos
doorgegeven of bewaard op
een datamodule. De
opgeslagen informatie kan
worden gebruikt om rapporten
te maken die nuttig zijn bij het
beheer van de voorraad of het
volgen van de productstroom.
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BIJ NIJHUIS ENGINEERING BENT U AAN HET GOEDE ADRES VOOR:
Beveiligingssystemen

Aan boord weeginstallaties

Constructie

Diversen

NEN-EN 13000
Lastmoment beveiliging
(voor alle hijsende machines)

Weegsysteem op wielladers

Hijsmasten
(telescoperend en evt. met lier)

Afstandbesturings systemen

NEN-EN 15746
Lastmoment beveiliging voor
spoorkranen (KROL)

Weegsysteem op heftrucks

Hoogwerkerbakken
(staal en aluminium)

NEN-EN 280 hoogwerker
aanpassingen

Slangbreukbewaking
(elektronisch en mechanisch)

Weegsysteem op agrarische
aanhangers

Complete ombouw graafmachine tot
KROL

Graafindicatie systemen

Digitale werkgebiedbegrenzers

Weegsysteem op transportbanden

Voorbouw DINplaten
(sneeuwschuiver aanbouw)

Type goedkeuringen

Beveiliging voor sloopkranen

Weegsysteem voor hangende grijpers

Speciaalbouw / 3D engineering

Kantelplatform testen
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