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Tehtalna elektronika
• Zanesljivi sistemi za dolgotrajno uporabo
• Intuitivno upravljanje
• Povezava s PFREUNDT Web Portal

Digitalni senzorji tlaka
• Zaznavanje tlaka olja z zaščito  

pred preobremenitvijo
• Vgrajen nadzor temperature
• Preprosta montaža z vijačno pritrditvijo

Stikalo
• Za dinamično tehtanje med  

delovnim procesom
• Zanesljivo določanje območja tehtanja
• Preprosta montaža

1 32

Za vse tipe!

• Možno jo je overiti
• Preprosta vgradnja -  

tudi naknadno
• Izjemno natančna in hitra
• Brez vzdrževanja
• Dostop do podatkov  

z vsega sveta
• Cenovno ugodna alternativa 

za mostno tehtnico

www.pfreundt.de

Tehtnica PFREUNDT za teleskopske  
nakladalce in viličarje
Vsestranska in natančna



Pregled dodatne opreme za teleskopske nakladalce in viličarje

Tiskalnik pOfficePFREUNDT 
Web Portal

Nosilec za 
tehtalne lističeTehtalni lističi

P
FR

EU
N

D
T_

20
17

02
_P

ro
du

kt
bl

at
t_

Te
le

sk
op

la
de

rw
aa

ge
_s

i_
V0

2

Tehtanje.

• Dinamično tehtanje  
med procesom

• Možna overitev
• Natančna in hitra
• Funkcije ovrednotenj

Boljše.

• Strokoven servis na  
kraju nakladanja

• Možna vključitev v  
krmilne naprave

• Registrirano vodilno  
podjetje na tržišču

• 40.000-krat preverjeno
• Izjava o skladnosti

Preprosto.

• Preprosta vgradnja
• Brez vzdrževanja
• Preprosta izmenjava 

podatkov

WK60-S WK60

WK60

Y(b) Y(b)

7“ barvni zaslon 7“ barvni zaslon

Na dotik Na dotik

( )

1.000 10.000

500 10.000

5 prosto

na osnovi povpraševanja

na osnovi povpraševanja

na osnovi povpraševanja

Nakladalec, viličar,  
Teleskopski nakladalec

Nakladalec, viličar,  
Teleskopski nakladalec

Dinamično tehtanje

Možna overitev, razred

Zaslon

Krmiljenje

Priključek za tiskalnik

USB

WLAN

GPRS

Povezava s PFREUNDT  
Web Portal

Spomin za podatke overjanja / 
dolgoročnega spomina

Druge naprave, ki jih lahko pri-
ključite (ni jih pa mogoče overiti)

Pomnilnik za podatke tehtanja

Osnovni podatki

Obdelava uporabnika / število

Določanje položaja GPS

Obdelava naročil / receptur

Povezava z omrežnim tiskalni-
kom / uporabniškim terminalom

Področja uporabe

 ni na voljo standardno ( ) opcija

Zastopnik za PFREUNDT: TRGOSTROJ d.o.o. | Bezena 5a | 2342 Ruše | Slovenija 
Tel.:  +386 2 661 71 21 | Fax:  +386 2 661 71 21 | GSM:  +386 41 602 531, +386 41 614 440 | trgostroj@siol.net | www.trgostroj.com

Tehtnica PFREUNDT za teleskopske  
nakladalce in viličarje
Imejte pod nadzorom vse: Podatke. Stroške. Čas.




