
Umerjena, neodvisna od proizvajalca stroja, fleksibilna, varna 

Za enostavno, natančno in učinkovito tehtanje obstaja WK60 v različnih verzijah - WK60, WK60-S, WK60-Smart 
in WK60-XS. Pri vseh verzijah je že v osnovni izvedbi vključen velik del opreme, ki pa jo lahko proti doplačilu še 
razširite (prilagodite) vašim posebnim potrebam in procesom v  podjetju.

Pregled funkcij
• Možno jo je overiti
• Natančna tehnika za tehtanje, ki se lahko upora-

blja tudi v težkih delovnih pogojih 
• Dinamično tehtanje v delovnem procesu - za hitro 

in natančno nakladanje
• Enostavno krmiljenje s pomočjo zaslona na dotik 
• Vnos in obdelava številnih osnovnih podatkov in 

podatkov tehtanja 
• Enostavna premontaža na drug stroj različnih 

proizvajalcev
• Dodatna funkcija: Speed Weigh Technology (SWT) 

za še hitrejše tehtanje 
 

Tehtnica WK60 za nakladalce

Obseg dobave
• Tehtalna elektronika WK60
• 2 Digitalna senzorja tlaka 
• 1 Dvojno induktivno stikalo
• 1 Induktivno stikalo
• 1 Antena
• 1 Dodatni senzor za nagib za overjene tehtnice
• 3 Dodatni senzorji za nagib za overjene tehtnice  

pri SWT

Dodatna oprema
• Tiskalnik
• Tehtalni lističi in nosilec za tehtalne lističe
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Digitalni senzorji 
tlaka 

Induktivno stikalo

Dovolite, da vam PFREUNDT pomaga pri vaši digitalni prihodnosti!

Digitalni podatki tehtanja so na 
razpolago v zelo hitrem času.  
Sedaj lahko  Web Portal PFREUNDT 
testirate tudi brezplačno!

www.pfreundt.de

Ponujamo vam povezave in vmesni-
ke, ki jih potrebujete, npr.za prenos 
podatkov preko GSM-a, radijski 
prenos, prenos preko WLAN-a ali 
brezžični prenos. 



Obseg funkcij
Tehtnica za nakladalec

WK60 WK60-S WK60-Smart WK60-XS
Splošno 

Dimenzije 206 x 145 x 72 mm 206 x 145 x 72 mm 206 x 145 x 72 mm 152,5 x 109,5 x 55 mm

Teža vklj. z nosilcem cca. 1,8 kg cca. 1,8 kg cca. 1,8 kg cca. 840 g

Oskrbovalna napetost 9 V do 36 V dc 9 V do 36 V dc 9 V do 36 V dc 12 V ali 24 V dc

Zaščita po ISO20653:2013-02 IP42/IP5K2 IP42/IP5K2 IP42/IP5K2 IP4X

Prikaz / krmiljenje 7“ Touch-Display 7“ Touch-Display 7“ Touch-Display 5“ Touch-Display

Resolucija 800 x 480 piksli 800 x 480 piksli 800 x 480 piksli 800 x 480 piksli

Tehtalne funkcije

Overjena, Razred Y(b) Y(b) Y(b) -
Dolgoročni spomin -
Dinamično tehtanje

Število podatkov tehtanja / žlic (možnost povečanja) 1.000.000 1.000.000 100.000 10.000 (100.000)

Število priključenih naprav / Neoverjena (možnost 
povečanja) 5 5 5 2 (5)

Vnos željene mase

Statistika vsote

Statistika podatkov tehtanja -
Obdelava naročil samo z Web Portal-om */** - -
Obdelava podatkov

Vpogled v podatke tehtanja in njihova obdelava v Web 
Portal-u PFREUNDT 

Obdelava uporabnika: Število uporabnikov (možnost 
povečanja) prosto 5 (prosto) 5 2 (5)

Število osnovnih podatkov (možnost povečanja) 10.000 500 (10.000) 10 10 (300)

Izdelava zbirnega računa 

Preimenovanje  osnovnih podatkov -
Izstavitev računov za prodajo za gotovino -
Razširitev števila računov -
Povezava osnovnih podatkov - -
Izmenjava podatkov

Mobilno omrežje samo z Web Portal-om */** - -
WLAN samo z Web Portal-om */** 

GPS samo z Web Portal-om */** - -
USB priključek -
Serijski zapisnik (možnost razširitve)

Priključitev tiskalnika (možnost razširitve) pPrinter + 
Tiskalnik iz ponudbe

pPrinter 
(Tiskalnik iz ponudbe) pPrinter pPrinter 

(Tiskalnik iz ponudbe)

Ostale funkcije (opcija)

Alternativen način merjenja: Speed Weigh Technology/
Statično tehtanje -
Releji oz.strojna oprema (npr.zapora za izhod, storno 
preko zunanje tipkovnice) 

*dodatni strošek za Web Portal   **potrebna SIM kartica: dodatni strošek za SIM kartico                      osnovna oprema          opcija          - ni na razpolago

Proizvajalec:
PFREUNDT GmbH | Robert-Bosch-Str. 5 | 46354 Südlohn | Nemčija
www.pfreundt.de
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