KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ
TÜM VİNÇLER İÇİN MOMENT KONTROL SİSTEMLERİ
TARTI EKİPMANLARI VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Ekipmanlarımız aşağıda belirtilen tüm vinçlere uygundur:
• KAMYONA MONTE VİNÇLER
• TELESKOPİK VİNÇLER
		

• KAFESLİ VİNÇLER

			

• EKSKAVATÖRLER

				

• KONTEYNIR TAŞIMA VİNÇLERİ

					

• LİMAN VİNÇLERİ

						

• GEMİ GÜVERTE VİNÇLERİ VE KALDIRMA ARAÇLARI

							

• AÇIK DENİZ VİNÇLERİ

LOADWISE, ihtiyaçlarınızı karşılayacak kapsamlı mikroişlemci sistemleri ve uygun maliyetli aksesuar yelpazesi tasarlamakta, üretmekte
ve destek hizmetleri sağlamaktadır. BS 7262:1990 ve BS 7121:2000 gibi bilinen tüm standartları karşılamaktadır.
205 & 210 Serisi – Kanca altı tartı sistemi, kablolu ve kablosuz model mevcuttur
310 Serisi – Gezer köprü vinçleri (E.O.T.) Yük gösterge sistemi
312 Serisi – Halat Hareket Göstergesi (Halat hareketinin görüntülü ve sesli göstergesi)
313 Serisi – Son Sarım Anahtarları (Minimum kaldırma halatı tur sayısının vincin üzerinde olmasının sağlanması)
316 & 317 Serisi – Bom Açısı ve Yük Göstergeleri
314, 315 ve 330 Serisi – Kaldırma üstü (Anti 2 Blok sistemleri), donanım kablolu ve kablosuz sistemleri
319 Serisi – Dönüş Limit Göstergesi
320 Serisi – Dönüş Limit ve Yükseklik Göstergesi
325 Serisi – Rüzgar Ölçerler
355 Serisi - “Seviye Dışı” Göstergeleri
500 Serisi – Nominal Kapasite Göstergeleri/Sınırlayıcıları
520 Serisi – Veri Kayıt Sistemi
600 Serisi – Yük, Açı, Yarıçap ve Uzunluk için yükseltilebilir gösterge sistemi
700 Serisi – Aşırı yük koruma göstergesi
800 Serisi – Küçük vinçler için moment kontrol ve tartı sistemleri
Özel tasarımlı mühendislik sistemleri
LOADWISE sistemlerinin kurulumu basittir ve özel ekipmanların kullanılmasını gerektirmez.
		
Tüm talimatlar sunulmaktadır. Tam eğitimli mühendisler mevcuttur. Dünya çapında destek verilmektedir.

GÜVENİLİR
ÇOK YÖNLÜ
		

SADE
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ

205 SERİSİ

DIGILINK - “KANCA ALTI TARTI” SİSTEMİ
Atölye, fabrika ya da sahadaki zorlu uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir.
Dayanıklı hafif alaşım yapısı sayesinde – 12 tonluk bağlantı yalnızca 1,9 kg gelmektedir.
• Standart aralık 5 - 150 ton
• 500 tona kadar zincir üniteleri
• Hassasiyet < %0.20
• Bu işi yapmak için gereken tüm ihtiyaçlarınızı kapsar
• Kullanımı basit ve kolaydır
• Açık, okuması kolay hesap makinesi tarzı uzaktan kumanda
• Tepe yükler için bekletme fonksiyonu
• Dara fonksiyonu
• Paund ya da kilogram görüntüleme seçimi
• Programlanabilir el ünitesi
• Şarj cihazıyla birlikte uzun ömürlü yeniden şarj edilebilir NiCad bataryalar
• Batarya zayıf uyarısı ve otomatik kapanma
• Pratik, dayanıklı su geçirmez çantada muhafaza ve koruma
• 210 serisi kablosuz (wireless) versiyonu
• Standart kaldırma zincirleriyle kullanım için tasarlanmıştır
		
		
		
		
		
		

Taşınabilir tartı:
• Yük testi
• Genel yükleme
• Test ağırlıklarının kontrolü
• Çekme gücü testi
• Vinç testi
GÜVENİLİR

Hassasiyet
< %0.20

ÇOK YÖNLÜ
		

SADE
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ
Loadwise Digilink, aşınma koruması sağlamak için anotlanmış kaplamaya sahip, yüksek mukavemetli
alüminyumdan imal edilmiş hassas ölçülü yük hücresidir. Yüksek kalite, hassasiyet ve güvenilirliği kompakt,
hafif bir ünitede birleştirmektedir. Tüm elektronikler, deri taşıma çantası ve omuz/el askılarıyla birlikte gelen,
elde kullanılan ekranlı kontrolörde birleştirilmiştir. Ünite, üçüncü taraf test sertifikasıyla birlikte tedarik edilmektedir. Loadwise ünitelerin her yıl hassasiyet açısından kontrol edilmesini önermekte ve kalibrasyon hizmeti
sunmaktadır. Digilink, kontrollü koşullarda kalibrasyon için kendi kendine programlanabilmektedir.
Standart modellerin boyutları ve ağırlıkları

500 tona kadar zincirler

Kapasite
5 tona kadar
12 ton
25 ton
35 ton
50 ton
100 ton
150 ton

A
108
120
131
147
170
228
258

B
105
105
125
135
150
220
260

C
40
40
55
55
75
123
123

D
30
38
53
60
73
100
120

E
164
210
255
305
345
455
520

AĞIRLIK (kg)
1.4
1.9
4.0
5.0
9.0
27.0
40.0

250 ve 500 tonluk Digilink’ler talep üzerine tedarik edilmektedir
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ekran: LCD, 4.5 x 6mm basamaklı, Boyutlar: 150mm x 83mm x 35mm, Ağırlık: 0.40kg Sıcaklık Aralığı: -10ºC - +60ºC
İspat Yükü: Maksimum nominal yükün %150’si (M.R.L.)
Aşırı Yükleme Üst Sınırı: %500 (M.R.L.)
Hassasiyet: %0.20 Tam ölçekli sapma (F.S.D.)
Histeresis: Nominal gücün < %0.1 (R.A.)
Doğrusalsızlık: <%0.1 R.A.
Hassaslık: 1.5mV/V
Güç: 10VDC
Güç kaynağı: 10 saat sürekli kullanım sağlayan NICAD şarj edilebilir bataryalar ve bataryayı korumak için
otomatik kapama özelliği.
Çevre koruması: IP66
Kontroller: Açma/Kapama, Dara, Bekletme ve Birimler
Bağlantılar: 6 pinli kavrama kilitli konektör (MIL-C-26482-10-6P)
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ

210 SERİSİ

DIGILINK - “KANCA ALTI TARTI” - KABLOSUZ
Atölye, fabrika ya da sahadaki zorlu uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir.
200 METRE MENZİLLİDİR. Dayanıklı hafif alaşım yapısı sayesinde – 12 tonluk bağlantı yalnızca 1,9 kg gelmektedir.
• Standart aralık 5 - 150 ton
• 500 tona kadar zincir üniteleri
• Hassasiyet < %0.20
• Bu işi yapmak için gereken tüm ihtiyaçlarınızı kapsar
• Kullanımı basit ve kolaydır
• Açık, okuması kolay hesap makinesi tarzı uzaktan kumanda
• Tepe yükler için bekletme fonksiyonu
• Dara fonksiyonu
• Programlanabilir el ünitesi
• Uzun ömürlü lityum bataryalar (en az 50 saat)
• “Bekleme” modunda 5 dakika sonra otomatik kapanma
• Pratik, dayanıklı su geçirmez çantada muhafaza ve koruma
• 205 Serisi kablolu versiyonu
• Standart kaldırma zincirleriyle kullanım için tasarlanmıştır
		
		
		
		
		
		

Taşınabilir tartı:
• Yük testi
• Genel yükleme
• Test ağırlıklarının kontrolü
• Çekme gücü testi
• Vinç testi

GÜVENİLİR

Hassasiyet
< %0.20

ÇOK YÖNLÜ
		

SADE

Loadwise Turkey Mak. San. Tic. Ltd. Sti.
Esat Caddesi No: 59 / 6
Çankaya / ANKARA - TÜRKiYE
Tel : +90 312 424 02 00 Fax : +90 312 424 01 99
info@loadwiseturkey.com.tr | www.loadwiseturkey.com.tr
Loadwise International sürekli ürün geliştirme politikasını izlemektedir ve ürünleri değiştirme hakkını saklı tutar.

KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ
Loadwise Digilink, aşınma koruması sağlamak için anotlanmış kaplamaya sahip, yüksek mukavemetli
alüminyumdan imal edilmiş hassas ölçülü yük hücresidir. Yüksek kalite, hassasiyet ve güvenilirliği kompakt,
hafif bir ünitede birleştirmektedir. Tüm elektronikler, deri taşıma çantası ve omuz/el askılarıyla birlikte gelen,
elde kullanılan ekranlı kontrolörde birleştirilmiştir. Ünite, üçüncü taraf test sertifikasıyla birlikte tedarik edilmektedir. Loadwise ünitelerin her yıl hassasiyet açısından kontrol edilmesini önermekte ve kalibrasyon hizmeti
sunmaktadır. Digilink, kontrollü koşullarda kalibrasyon için kendi kendine programlanabilmektedir.
Standart modellerin boyutları ve ağırlıkları

500 tona kadar zincirler

Kapasite
5 tona kadar
12 ton
25 ton
35 ton
50 ton
100 ton
150 ton

A
108
120
131
147
170
228
258

B
105
105
125
135
150
220
260

C
41.3
41.3
58
58
78
120
123

D
30
38
53
60
73
100
120

E
164
210
255
305
345
455
520

AĞIRLIK (kg)
1.4
1.9
4.0
5.0
9.0
27.0
40.0

250 ve 500 tonluk Digilink’ler talep üzerine tedarik edilmektedir
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ekran: LCD, 7mm basamaklı, Boyutlar: 150mm x 83mm x 35mm, Ağırlık: 0.42kg
Sıcaklık aralığı: Elde -10ºC - +55ºC, Bağlantıda -10ºC - + 80ºC Frekans: 433.92 MHz İngiltere ve Avrupa
İspat Yükü: Maksimum Nominal yükün %150’si (M.R.L.)
Aşırı Yükleme Üst Sınırı: %500 (M.R.L.)
Hassasiyet: %0.20 Tam Ölçekli Sapma (F.S.D.)
Doğrusalsızlık: <%0.1 R.A.
Hassaslık: 1.5mV/V
Güç: 10VDC
Güç kaynağı - Elde: 50 saat sürekli kullanım sağlayan 9V PP3 lityum batarya ve “bekleme” modunda 5 dakika
sonra otomatik kapanma özelliği.
Güç kaynağı -Bağlantıda: 2 x 3.6V lityum
Çevre koruması: Elde IP65, Bağlantıda IP66
Kontroller: Açma/Kapama/Dara, Bekleme
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ

317 SERİSİ

DİJİTAL YÜK GÖSTERGESİ + ANTİ 2 BLOK
Kullanımı basit ve kolaydır
Net, okuması kolay ekran, 12,5mm basamaklı
Dayanıklı alaşım muhafaza
Bilinen tüm standartları karşılamaktadır
Tam mikro işlemci kontrolü
Kanca yükü ve halat aşırı yükleme uyarısı
Aşırı durumlarda alarm uyarısı
Anti 2 blok uyarısı
Kilogram veya paund birimlerinde gösterge
Düşük maliyet
Kaldırma halatının çekme hattı izlenmektedir
38mm çapa kadar standard dinamometreler
90mm çapa kadar ağır iş dinamometreleri
Hat Binicisi (Dinamometre)
Kör uç (Kaldırma halatı kancası)
Marinize kaplama mevcuttur
Özel opsiyonlar mevcuttur

Vinç Yük İzleme
Aşırı yükleme riskini azaltır

BASİT KURULUM
Özel ekipman gerekmez
Kurulum ve kalibrasyon için tüm talimatlar verilir
Kullanıcı dostu yazılım
Tam eğitimli mühendisler mevcuttur
Dünya çapında destek verilmektedir
GÜVENİLİR
ÇOK YÖNLÜ
		

SADE
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ
Basit, düşük maliyetli, kullanımı kolay, tüm özelliklere sahip olan bir yük göstergesi için, 317 Serisi doğru seçimdir.
317 serisi, halat çapına, hat çekimine ve uygulamaya uygun olması için genellikle Loadwise dinamometreyle
kombine edilmekte olup; hat sürücüsü veya kör uç kaldırma halatı kancası gibi çeşitli opsiyonlar mevcuttur.
Özel tasarlanmış yük sensörleri ve tertibatlar talep üzerine sağlanmaktadır.
Kilit özellikler arasında bulunanlar:
• Kancadaki yükün dijital göstergesi
• Görsel ve sesli ikazlarla operatör tarafından ayarlanabilen YÜKSEK limit
• Ayarlanabilir maksimum hat çekim limiti
• Yükün paund ya da kilogram olarak gösterilmesi ( x 1000)
• 1 – 99 düşüş için hat ayarlama bölümleri
• Göstergeyi kontrol etmek için test düğmesi, sesli alarm ve hareket kesintisi
• Alarmı ve hareket kesintisini devre dışı bırakmak için açma düğmesi
• Opsiyonel limit anahtarı takılıysa, Anti 2 blok kaldırma limit imkanı - Loadwise Model 330
• Devreye alındığında ekranda “OVERHOIST” mesajını gösterir ve hareket kesme rölesini çalıştırır.

Dinamometreler

Yük Sensörleri
Anti 2 blok – kaldırma
kitleri

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ekran: LCD, 4 x 12.5mm basamaklı, opsiyonel aydınlatma
Boyutlar: 112mm x 112mm x 75mm
Ağırlık: 1.1kg
Sıcaklık Aralığı: -30ºC - +60ºC - Referans: BS7262:1990 & SAE J159 ABD Besleme Gerilimi: 10 - 32V DC
Akım Geçişi: 500mA
Röle Kontakları: 10Amps gerilimsiz
Analog Girişler: 1 Yük
Dijital Girişler: Anahtarlama - Kaldırma (Anti-2-Blok)
Muhafaza: IP65
Yük Hassasiyeti +/- %2.5
Sağlık ve Güvenlik Şartlarına Uygunluk
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ

325 SERİSİ

ANEMOMETRE
TÜM VİNÇLER İÇİN RÜZGAR HIZI SENSÖRÜ
Loadwise Model 325, en son elektronik teknolojisini kullanarak rüzgar hızını doğru bir şekilde izlemektedir –
bağımsız olarak ya da 500 RCI/L modeli sistemlerimizle entegre olarak kullanılabilmektedir.
BS7121: Bölüm 5: 1997 dahil olmak üzere bilinen tüm standartları karşılamaktadır.
Tipik uygulamalar arasında bulunanlar: -

• KATLANIR BOMLU VİNÇLER
• KULE VİNÇLER
• MOBİL VİNÇLER
• PALETLİ VİNÇLER
• DUBA MONTELİ VİNÇLER

GÜVENİLİR
ÇOK YÖNLÜ
		

SADE
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ
Loadwise Model 325 anemometre, vinci özellik parametreleri ve ilgili saha koşulları kapsamında kullanmak
için gereken bilgileri ve uyarıları operatöre veren, tüm özelliklere sahip bir teçhizattır.

Temel özellikler şunlardır:
• Operatör seçimleri
• Saniyede metre veya feet
• Saatte mil veya kilometre
• Knot veya Beaufort ölçeği
Operatör tarafından ayarlanabilen özellikler
• Sınıra yaklaşma uyarısı (Dahili ikaz)
• Alarm limiti uyarısı (Harici hava koşullarına dayanıklı alarm)
İhtiyaçlarınıza göre fabrikada kalibrasyon
• Basit kurulum
• Tam otomatik çalıştırma
• Uygulamada özel seçenekler
• Uygun maliyetli bir çözüm

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ekran: Zemin aydınlatmalı LCD, 4 basamaklı
Sıcaklık Aralığı: -30ºC - +65ºC Besleme Gerilimi: 12V / 24V DC
Akım Geçişi: 70—80 mA
Röle Kontakları: 10 Amp gerilimsiz Muhafaza: IP65
Hassasiyet: %1 - 10 - 65 m/s, %2 - 65 - 75 m/s
Opsiyonel: Yineleyici ekranlı versiyon
Boyutlar: Ekran - 112mm x 112mm x 75mm
Sensör - 195mm yükseklik x 55mm çapında gövde, 152mm rotor çapı
Ağırlıklar:
Ekran - 1.1 kg
		
Sensör - 0.5 kg
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ

330 SERİSİ

“ANTI - 2 - BLOK” SENSÖRÜ
• Güvenilir ve sağlam yapı
• Hava koşullarına tamamen dayanıklı
• Arıza emniyetli çalışma
• 5 ve 10kg topuzlu ağırlık seçenekleri
• Uyarı ve Hareket Limit fonksiyonları
• BS EN 12077-2:1999 & BS 7121-3:2000 dahil olmak üzere bilinen tüm standartları
karşılamaktadır
• Basit kurulum
• Düşük maliyet

GÜVENİLİR
ÇOK YÖNLÜ
		

SADE
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ
Anti-2-blok ihtiyaçlarınız için basit, düşük maliyetli
bir çözüm.
Aşağıdakiler gibi tüm vinç tiplerine uygun sistemler mevcuttur
• KATLANIR BOMLU
VİNÇLER
• TELESKOPİK
• KAFESLİ
• YÜKLEME (HİYAP)
• KONTEYNIR TAŞIMA
• LİMAN
• GEMİ GÜVERTE
• AÇIK DENİZ
ÖNEMLİ ÖZELLİKLER:
• BASİT KURULUM
• GÜVENİLİKLİK İÇİN SAĞLAM YAPI
• HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLI
• MEKANİK KESİLEN KONTAKLAR
• BUM KAFASINDA ÜNİTE PİVOTLARI
• DAİMA KALDIRMA HALATININ AÇISINI TAKİP EDER
• ANA YA DA UÇUŞ POZİSYONLARI İÇİN HAREKET
ETTİRİLMESİ KOLAY ANAHTAR
• UYGULAMANIZA GÖRE 5 YA DA 10KG AĞIRLIKLAR
(UYGULAMADA AVİZE EKLENTİLERİ)
• BASİT HALAT DOLAMA DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN AYRI AĞIRLIK
• DÜŞÜK MALİYET
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ

355 SERİSİ

VİNÇLER VE MANLİFTLER İÇİN DİJİTAL SU TERAZİSİ
(EĞİM KONTROL SENSÖRÜ)
Loadwise Model 355, en son elektronik teknolojisini kullanarak seviyeyi doğru bir şekilde izlemektedir. Bağımsız
bir ünite olarak ya da 500/800 RCI/L sistemlerimizle entegre şekilde kullanılabilmektedir.

Tipik uygulamalar arasında bulunanlar:
• KATLANIR BOMLU VİNÇLER
• PALETLİ VİNÇLER
• TELESKOPİK VİNÇLER
• DUBA MONTELİ VİNÇLER
• FORK LIFT ARAÇLARI
• TELESKOPİK TAŞIYICILAR
• ERİŞİM PLATFORMLARI
• MAKASLI KALDIRAÇLAR

GÜVENİLİR
ÇOK YÖNLÜ
		

SADE
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ
Loadwise Model 355 DİJİTAL SU TERAZİSİ, kaldırma ekipmanını tasarım ve çalıştırma parametreleri dahilinde
etkin kullanmak için operatöre yardımcı olan bir araçtır.
Kilit özellikler arasında bulunanlar:
• Çalışma durumunun sürekli izlenmesini sağlayan, renkli LED düzenine sahip görsel uyarı sistemi.
• Kırmızı ya da Yeşil LED Düşük ya da Yüksek durumu göstermektedir.
• Aydınlatmalı LED seviye dışı pozisyonu göstermektedir
• Operatör girdisi gerektirmeyen tam otomatik çalışma

♦ Montaj kolaylığı için ayrı sensör ve ekran

• 10 dereceye kadar fabrika ayarlı eğim açısı
• +/- 0.2 dereceye kadar hassasiyet
• Basit düzen ve ayarlama
		

İhtiyaçlarınıza göre fabrikada kalibrasyon

		

• Basit kurulum

		

• Tam otomatik çalıştırma

		

• Uygulamada özel seçenekler

		

• Uygun maliyetli bir çözüm

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ekran: Kırmızı/Yeşil H.I. L.E.D.
Sıcaklık Aralığı: -30ºC - +65ºC Besleme Gerilimi: 9 - 15 VDC
Akım Geçişi: 55 mA
Muhafaza: IP65
Hassasiyet: +/- 0.2 derece
Opsiyonel: Sesli uyarı, Röle Kontakları: 12VDC’de 10 Amper Boyutlar: Ekran - 60mm x 120mm x 40mm
Sensör - 130mm yükseklik x 120mm, montaj dirseği dahil
Ağırlıklar:
Ekran - 0.2 kg
		
Sensör - 0.5 kg
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ

500 SERİSİ

TÜM VİNÇLER İÇİN MOMENT KONTROL
VE TARTI SİSTEMLERİ
Basit ve kolay kullanım
Tam mikro işlemci kontrolü
Net ve okuması kolay ekran
Gece kullanım için zemin aydınlatması
Dayanıklı alaşım muhafaza
BS 7262:1990 & BS 7121:2000 dahil olmak üzere bilinen tüm
standartları karşılamaktadır
TÜM HAREKET SİSTEMLERİNİ İZLEME
Bom kaldırma silindirlerindeki hidrolik basınç
Bom süspansiyon halatları ve askılarındaki güçler
Dengeleyici silindir basınçları
YÜK SENSÖR SİSTEMLERİNİ İZLEME
Kaldırma halatındaki gerilim – hat çekimi
Hat Sürücüsü (Dinamometre)
Kör Uç (Kaldırma halatı kancası)
TELESKOPİK UZUNLUĞU İZLEME
BASİT KURULUM
Özel ekipmanlara gerek yoktur
Kurulum ve kalibrasyonla ilgili tüm talimatlar verilmektedir Kullanıcı dostu yazılım
Tam eğitimli mühendisler mevcuttur Dünya çapında destek verilmektedir
GÜVENİLİR
ÇOK YÖNLÜ
		

SADE
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ
500 serisi, vincin görev çizelgesindeki parametreler dahilinde çalıştırılması için sürücünün ihtiyaç duyduğu
tüm bilgileri ve uyarıları net biçimde gösteren tam otomatik, mikro işlemci kontrollü bir sistem ve çalışma
yardımcısıdır.
Genişletme seçeneklerine sahip, tam özellikli bir gösterge için 500 serisi ideal bir seçimdir.
Burada belirtilenler gibi uygun sistemli tüm vinç tipleri :
• KATLANIR BOMLU VİNÇLER
• TELESKOPİK VİNÇLER
• KAFESLİ VİNÇLER
• YÜKLEME VİNÇLERİ (HİYAP)
• KONTEYNIR TAŞIMA VİNÇLERİ
• LİMAN VİNÇLERİ
• GEMİ GÜVERTE VİNÇLERİ VE KALDIRMA ARAÇLARI
• AÇIK DENİZ VİNÇLERİ
Kilit özellikler arasında bulunanlar:
• Büyük dijital ekran (45mm x 125mm). Aşağıda belirtilenler tüm önemli bilgiler sürekli olarak görüntülenmektedir:
• Seçilen görev konfigürasyonu.
• Seçilen kaldırma tamburu (vinç) ve kanca bloğunda dolanan hat (düşüş) sayısı.
• Nominal Kapasite (Güvenli Çalışma Yükü).
• Yük ağırlığı.
• Nominal kapasite yüzdesi olarak kaldırılan fiili yükü gösteren çubuk grafiği.
• Yükün yarıçapı.
• Bom açısı
• Yaklaşma ve aşırı yük koşulları için görsel ve sesli uyarılar.
• Uyarı Mesajları: Çap/açı/görev dışı, Aşırı Kaldırma (A2B), Yüksek/Düşük bom açısı, Seviye dışı kesme,
• Son dolama (vinç tamburunda kalan minimum sargılar).
• Bom uzunluğu ve bom kafasının yüksekliği.
• Operatör tarafından ayarlanabilen limitler.
• Mevcut vinç hareket kontrolleri için nominal Kapasite Sınırlayıcı.
Opsiyonel özellikler :
• Menzil Sınırlama—”Sanal Duvar”
• Mutlak kodlayıcı veya yakınlık sensörleriyle Dönme Pozisyonu
• Veri Kaydı
• Rüzgar Hız Göstergesi
• Uygulamada özel seçenekler
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ekran: Zemin aydınlatmalı LCD, her biri 20 karakterlik 4 satır. Yatay veya dikey format Sıcaklık aralığı: -20ºC - +60ºC - BS7262:1990. -30ºC - +50ºC
- SAE J159 ABD Besleme Gerilimi: 9.5 - 30V DC
Akım Geçişi: 500mA
Röle Kontakları: 10Amps gerilimsiz
Analog Girişler: 3 Yüke, 3 Açıya ve 2 Uzunluğa kadar
Dijital Girişler: Besleme gerilimi için açık/kapalı anahtarı: 255’e kadar Çıkışlar: Dört tanımlanmamış röle bobini çıkışı dahil olmak üzere 10 tane
Bellek kapasitesi: 10.000 göreve kadar
Besleme gerilimine göre opto bağlanmış özel anahtarlar: 8
Muhafaza: IP65
Bom açısı sensör hassasiyeti: +/- 0.1º
Sağlık ve Güvenlik şartlarına uygunluk: 93/68/EEC, 89/336 & 92/31/EEC, EN50081-1-1:1992, EN50082-1:1997

Loadwise Turkey Mak. San. Tic. Ltd. Sti.
Esat Caddesi No: 59 / 6
Çankaya / ANKARA - TÜRKiYE
Tel : +90 312 424 02 00 Fax : +90 312 424 01 99
info@loadwiseturkey.com.tr | www.loadwiseturkey.com.tr
Loadwise International sürekli ürün geliştirme politikasını izlemektedir ve ürünleri değiştirme hakkını saklı tutar.

KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ

510 SERİSİ

KATLANIR BOMLU VİNÇLER İÇİN
MOMENT KONTROL VE TARTIM SİSTEMİ
SİSTEMDE YERALAN EKRANDA; KALDIRILAN YÜK AĞIRLIĞI VE MAKSİMUM İZİN VERİLEN YÜK AĞIRLIĞI
BOM’LARIN AÇILARI, BOM UZUNLUKLARI, BOM SAYISI (KIRMA SAYISI) GİBİ BİLGİLER YERALIR.
Basit ve kolay kullanım
Tam mikro işlemci kontrolü
Net ve okuması kolay ekran
Gece kullanım için zemin aydınlatması
Dayanıklı alaşım muhafaza
BS 7262:1990 & BS 7121:2000 dahil olmak üzere bilinen tüm standartları karşılar.
BOM KALDIRMA SİLİNDİRLERİNDEKİ HİDROLİK BASINÇ,
SENSÖRLER VASITASI İLE İZLENİR.

BOM UZUNLUKLARI VE AÇILARI KABLO TAMBURLARINDAKİ
SENSÖRLER VASITASI İLE ÖLÇÜLÜR.

		

AÇI ALGILAMA SİSTEMLERİ

		

(2 & 3 BOMLU (KIRMALI) VİNÇLER İÇİN)

BASİT KURULUM
Özel ekipmanlara gerek yoktur
Kurulum ve kalibrasyonla ilgili tüm talimatlat verilmektedir
Kullanıcı dostu yazılım

GÜVENİLİR

Tam eğitimil mühendisler mevcuttur
Dünya çapında destek verilmektedir

ÇOK YÖNLÜ
		

SADE
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ
510 serisi, vincin kaldırma diyagramındaki parametreler dahilinde çalıştırılması için operatörün ihtiyaç
duyduğu tüm bilgileri ve uyarıları net biçimde gösteren tam otomatik, mikro işlemci kontrollü bir sistemdir.
Genişletme seçeneklerine sahip, tam özellikli bir gösterge için 510 serisi ideal bir seçimdir.
Birçok opsiyonel parçalara kolaylıkla entegre olabilmektedir.
Sistemin önemli özellikleri:
Büyük dijital ekran (45mm x 125mm). Aşağıda belirtilen tüm önemli bilgiler sürekli olarak görüntülenmektedir
Vinç’in o anki konfigürasyonu (Tek kırma, Çift kırma, Tamburlu vinç vb.).
Kaldırılabilecek maksimum yük.
Kaldırılan yükün ağırlığı.
Kaldırılan yükün maksimum yüke oranı (grafik şeklinde).
Bom uzunluğu.
Bom açısı
Yaklaşma ve aşırı yük koşulları için müşteri görsel ve sesli uyarılar.
Uyarı Mesajları: Çap/açı/görev dışı, Aşırı Kaldırma (A2B), Yüksek/Düşük bom açısı, Sistem kilitleme, Vinç terazide değil uyarıları.
Operatör tarafından ayarlanabilen limitler.
Mevcut vinç hareket kontrolleri için nominal kapasite sınırlayıcı.
			Opsiyonel özellikler :
			
Kapasite sınırlayıcı belirleyicisi
			
Mutlak kodlayıcı veya yakınlık sensörleriyle Dönme Pozisyonu
			
Veri Kaydı
			
Rüzgar Hız Göstergesi
			
Vinç terazi sensörü
			
Uygulamada özel seçenekler

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ekran: Zemin aydınlatmalı LCD, her biri 20 karakterlik 4 satır. Yatay veya dikey format Ekran Ölçüleri: 280mm x
112mm x 80mm x veya 209mm x 160mm x 70mm
Sıcaklık aralığı: -20ºC - +60ºC - BS7262:1990. -30ºC - +50ºC - SAE J159 ABD
Besleme Gerilimi: 9.5 - 30V DC
Akım Geçişi: 500mA, Röle Kontakları: 10Amps gerilimsiz
Analog Girişler: 3 Yüke, 3 Açıya ve 2 Uzunluğa kadar
Dijital Girişler: Besleme gerilimi için açık/kapalı anahtarı: 255’e kadar Çıkışlar: Dört tanımlanmamış röle bobini
çıkışı dahil olmak üzere 10 tane
Bellek kapasitesi: 10.000 göreve kadar
Besleme gerilimine göre opto bağlanmış özel anahtarlar: 8
Muhafaza: IP65, Bom açısı sensör hassasiyeti: +/- 0.1ºSağlık ve Güvenlik şartlarına uygunluk: 93/68/EEC,
89/336 & 92/31/EEC, EN50081-1-1:1992, EN50082-1:1997
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ

520 SERİSİ

VERİ KAYIT SİSTEMİ
500 SERİSİ SİSTEMLER İÇİNDİR
Vinç faaliyet kayıt sistemi
• Mikro işlemci sistemi
• Kapsamlı veri kaydı
• Minimum 16MB bellek
• Gerçek zamanlı saat
• RCI/L’den RS232 girişi
• PC’ye RS232 çıkışı
• LED durum ışıklarıyla düzenlemeli güç beslemesi
• Yazılım – grafik ve metin (tablo) formatında değerlendirme

BASİT KURULUM
• Özel ekipmanlara gerek yoktur
• Kendi kendini kuran CD – Kullanıcı dostu yazılım,
		 PC’ye veri kayıt kablosu bağlantısı dahil,
• Tüm talimatlar verilmektedir
• Tam eğitimli mühendisler mevcuttur
• Dünya çapında destek verilmektedir

GÜVENİLİR
ÇOK YÖNLÜ
		

SADE
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ
520 serisi, vinç hareketlerinin (bom uzunluğu, açısı, kaldırılan yük, maksimum yük gibi bilgiler) net ve kullanışlı
kaydını sağlamak için tasarlanmış, tam otomatik, mikro işlemci kontrollü bir veri kayıt sistemidir.
Her olay, kendi tarihi ve saatine göre kaydedilmektedir ve PC’yle olan basit indirme bağlantısı yazılımımız
kullanılarak verilere erişilmesine ve grafik ya da tablo formatında görüntülenmesine imkan vermektedir. Tablo
dosyaları, kendi ihtiyaçlarınıza göre daha fazla analiz ve saklama için kaydedilebilir ve hesap tablosuna gönderilebilir.
500 serisi nominal kapasite göstergemizle arayüzü bulunan Loadwise veri kaydedici, kilit verileri ellerinize
bırakmaktadır.
Veri kaydedici aşağıdaki vinçlere uygundur: KATLANIR BOMLU VİNÇLER
TELESKOPİK VİNÇLER
KAFES BOMLU VİNÇLER
GEMİ GÜVERTE VİNÇLERİ VE KALDIRMA EKİPMANLARI
KONTEYNIR TAŞIMA VİNÇLERİ
LİMAN VİNÇLERİ
AÇIK DENİZ VİNÇLERİ
Kilit özellikler arasında şunlar bulunmaktadır: Gerçek zamanlı saat
Minimum 16MB bellek
Etkili veri saklama – Yaklaşık olarak 6000 kaldırma/MB
Yerleşik grafik ve metin veri değerlendirme yazılımı
Aya göre toplam kaldırma – yıllık görünüm, histogram
Aya göre toplam kaldırma – haftalık görünüm, histogram
İzin verilen kaldırılan yüke göre grafik, kaldırma süreleri kaydı
Veri tablosu görüntüleme – Standart kayıtlı veriler: Kayıt sayısı / Kaldırma sayısı / Tarih / Zaman / Kaldırılan yük ağırlığı / Maksimum kapasite / Bom açısı / Kanca
yarıçapı / Bom uzunluğu /
Seçilen sarım sayıları – Ana vinç / Sarım sayıları – yardımcı vinç / Seçilen görev / Harici giriş
anahtarlarının durumu, örn. aşma, aks kilitleri / Uyarıların durumu - Yaklaşım / Aşırı yükleme /
Kesim / % aşırı yük / Kaldırma kaydındaki en büyük yük / Sıra süresi
Alternatif analiz ve saklama için verilerin hesap tablosuna gönderilmesi
Uygulamada özel seçenekler
TEKNİK ÖZELLİKLER
Girişler: 500 serisi R.C.I.’dan RS232
Çıkışlar: 9 pinli ‘D’ konektörü ve bağlantı kablosuyla (kite dahil) RS232 çıkış
Bellek kapasitesi: Standard 16MB (Kalıcı), genişletilebilir
Tipik saklama: 6000 kaldırma/MB
15MB’ta bellek uyarısı
L.E.D. veri iletim durumu göstergesi
Sıcaklık aralığı: -20ºC - +60ºC - BS7262:1990. -30ºC - +50ºC - SAE J159 ABD
Besleme Gerilimi: 9.5 - 30V DC (500 serisi R.C.I.’a bağlantı)
L.E.D. Güç besleme durumu
Akım Geçişi: 12VDC’de 400 mA
Muhafaza: IP65
ISO 12482-1:1995, BS 7121-2:2003
Sağlık ve Güvenlik şartlarına uygunluk: 93/68/EEC, 89/336 & 92/31/EEC,
EN50081-1-1:1992, EN50082-1:1997 (500 Serisi)
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ

600 SERİSİ

YÜK – BOM AÇISI – BUM UZUNLUĞU
YARIÇAP + ANTI 2 BLOK MONİTÖRÜ
Basit ve kolay kullanım
Net ve kolay okunur ekran - 25mm basamaklı
Dayanıklı alaşımlı muhafaza
Bilinen tüm standartları karşılamaktadır
Tam mikro işlemci kontrolü
Kanca yükü ve halat aşırı yükleme uyarısı
Minimum/maksimum açı uyarısı
Uzunluk ve yarıçap sınır uyarısı
Yük dara özelliği
Emperyal/metrik özellikli ekran
Aşırı durumlarda alarm uyarısı
Anti 2 blok uyarısı
İZLEME SENSÖRLERİ
Kaldırma halatı hat çekimi
Standart olarak 38mm çapa kadar
Hat Sürücüsü (Dinamometre)
Kör Uç (Kaldırma halatı kancası)
Özel seçenekler mevcuttur
Bum açısı
Dayanıklı sensör, hareketli mekanik parça yoktur
0.1º hassasiyet
Bum uzunluğu
50m teleskopik menzile kadar
A2B için çift kontaklı gömme kontak halkası
BASİT KURULUM
Özel ekipmanlara gerek yoktur
Kurulum ve kalibrasyonla ilgili tüm talimatlar verilmektedir
Kullanıcı dostu yazılım
Tam eğitimli mühendisler mevcuttur
Dünya çapında destek verilmektedir
GÜVENİLİR
ÇOK YÖNLÜ
		

SADE
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ
Çeşitli seçenekler sunan tam özellikli bir gösterge için, 600 serisi doğru tercihtir. Tüm sensörlerle başlayabilir ya da temel
üniteyle başlayarak istediğiniz sensörleri ekleyebilirsiniz.
600 serisi, yelpazedeki aynı mikro işlemci teknolojisini kullanmaktadır; her ünite tüm kombinasyonlar için önceden programlanmakta olup, yalnızca ekran etiketi ve sensörler, uygulamaya göre değiştirilmektedir.
600 serisi ekran seçimleri: 601 602 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 641*-

1’inci yük
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET

2’nci yük
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
EVET

1&2 YÜK
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

Açı
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EVET
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HAYIR
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EVET
EVET

Uzunluk/Mesafe
HAYIR
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HAYIR
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EVET
EVET

Yarıçap
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EVET
EVET
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HAYIR

Kafesli
EVET
EVET
EVET
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HAYIR
EVET
EVET
EVET
EVET
HAYIR
EVET
EVET

Yük göstergeleri, ayarlanabilir halat limitine ve ayarlanabilir maksimum yük uyarısına sahiptirler
Açı ve mesafe göstergeleri, ayarlanabilir minimum ve maksimum uyarı limitlerine sahiptirler
Yarıçap ve uzunluk göstergeleri, ayarlanabilir maksimum uyarı limitlerine sahiptirler
Model 609, önceden ayarlı açı ya da yarıçapta otomatik yük limiti değişikliğine sahiptir.
600 serisi, halat çapına, hat çekimine ve uygulamaya uygun olması için genellikle Loadwise dinamometre yük sensörüyle
kombine edilmekte olup; hat sürücüsü veya kör uç kaldırma halatı kancası gibi çeşitli seçenekler mevcuttur. Talep üzerine
özel tasarlanmış yük sensörleri tedarik edilmektedir.
Loadwise dayanıklı bum açı sensörleri, kafesli bum vinçleri ve teleskopik vinçler için entegre bum uzunluk ve açı sensörleriyle kablo makaralama tamburlarına sahiptir. Kablo makaralama tamburları, anti 2 blok anahtarlarıyla sürekli güvenilirlik için çift kontaklarda iki kontak halkasına sahiptir (Loadwise model 330)

Kablo makaralama tamburları

Dinamometreler

Yük sensörleri

Anti 2 blok – kaldırma kitleri

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ekran: LCD, 4.5 x 25mm basamaklı. Yatay format, opsiyonel zemin aydınlatması Boyutlar: 233mm x 112mm x 92mm
Ağırlık: 1.5kg
Sıcaklık Aralığı: -30ºC - +60ºC - Referans: BS7262:1990 & SAE J159 ABD
Besleme Voltajı: 10 - 32V DC
Akım Geçişi: 500mA
Röle Kontakları (opsiyonel): 10Amps beslemesi
Analog Girişler: 2 Yük, 1 Açı ve 1 Uzunluğa kadar
Dijital Girişler: Anahtarlama - Kaldırma (Anti-2-Blok)
Muhafaza: IP65
Bum uzunluk sensörü hassasiyeti +/- 5cm
Bum açı sensörü hassasiyeti: +/- 0.1º
Yük hassasiyeti +/- %2.5
Sağlık ve Güvenlik şartlarına uygunluk
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ

700 SERİSİ

AŞIRI YÜK GÖSTERGELERİ / SINIRLAYICILARI
KALDIRMA VE ERİŞİM EKİPMANLARI İÇİN
Basit ve kolay kullanım
Elektronik kontrol ünitesi
Net ve kolay okunur ekran
Gündüz veya gece kullanımı için aydınlatmalı
Dayanıklı alaşımlı muhafaza
Bilinen tüm standartları karşılamaktadır

TÜM HAREKET SİSTEMLERİNİ İZLEME
Bum kaldırma silindirlerindeki hidrolik basınç
YÜK SENSÖR SİSTEMLERİNİ İZLEME
Forklift/eğim silindirlerindeki hidrolik basınç
Çalışma koşullarını sürekli olarak gösteren tam LED yeşil,
amber ve kırmızı diziler
Yaralanma riskini azaltmaktadır
Ekipmanı aşırı yükleme geriliminden korumaktadır
Kaldırılan yüke zarar verme riskini azaltmaktadır
Etkili, düşük maliyetli koruma
BASİT KURULUM
Özel ekipmanlara gerek yoktur
Kurulum ve kalibrasyonla ilgili tüm talimatlar verilmektedir
Kullanıcı dostu
Tam eğitimli mühendisler mevcuttur
Dünya çapında destek verilmektedir
GÜVENİLİR
ÇOK YÖNLÜ
		

SADE
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ
700 serisi, aşırı yük koruması için uygun basit bir cihazdır. Ekipmanların maksimum basınç sınıflandırmasına göre
genellikle Loadwise hidrolik basınç dönüştürücüyle kombine edilmektedir, ancak uygun tüm yük hücreleriyle
de çalışabilmektedir. Kontrol kutusunda ana elektronikler ve kalibrasyon kontrolleri bulunmaktadır, nominal
kapasite basınç değişiklikleri ve direk ya da bum uzatmaları için çift görev özelliği mevcuttur.
Uygun sistemler :
• FORK LIFT ARAÇLARI
• KAMYON YÜKLEME VİNÇLERİ
• TELESKOPİK TAŞIYICILAR
• ERİŞİM PLATFORMLARI
Opsiyonel
• Hareket kesme rölesi
• Harici sesli alarm
• Aşırı durum anahtarı
• İkinci hidrolik kontrol istasyonu için ekstra ekran
• Özel tasarlanmış versiyonlar

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ekran: Yeşil, Amber ve Kırmızı H.I. L.E.D.
Ayarlar: Yaklaşma - %80 - 1%00. Aşırı yük: %100 - %120. Sıcaklık aralığı: -30º C - +50ºC
Besleme Gerilimi: 10 - 32V DC
Akım Geçişi: 750mA
Muhafaza: IP67
Hassasiyet: +/- %3
Opsiyonel röle kontakları: 12VDC’de 10Amp, Sesli alarm
Boyutlar:
Ekran: 145mm x 110mm x 50mm
Kontrol kutusu: 120mm x 90mm x 90mm
Ağırlıklar:
Ekran: 1.05kg
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ

800 SERİSİ

AŞIRI YÜK GÖSTERGELERİ / SINIRLAYICILARI
KALDIRMA VE ERİŞİM EKİPMANLARI İÇİN
Basit ve kolay kullanım
Tam mikro işlemci kontrolü
Net, kolay okunur ekran
Gece kullanım için zemin aydınlatması
Dayanıklı alaşımlı muhafaza
BS 7262:1990 & BS 7121:2000 gibi
bilinen tüm standartları karşılamaktadır

TÜM HAREKET SİSTEMLERİNİ İZLEME
Bum kaldırma silindirlerindeki hidrolik basınç
Bum süspansiyon halatlarındaki ve askılarındaki güçler
Dengeleyici silindir basınçları
YÜK SENSÖR SİSTEMLERİNİ İZLEME
Kaldırma halatındaki gerilim—hat çekimi
Hat Sürücüsü (Dinamometre)
Kör Uç (Kaldırma halatı kancası)
TELESKOPİK UZUNLUĞU İZLEME

BASİT KURULUM
Özel ekipmanlara gerek yoktur
Kurulum ve kalibrasyonla ilgili tüm talimatlar verilmektedir
Kullanıcı dostu yazılım
Tam eğitimli mühendisler mevcuttur
Dünya çapında destek verilmektedir
GÜVENİLİR
ÇOK YÖNLÜ
		

SADE
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KALDIRMA SEKTÖRÜNDE TEÇHİZAT LİDERİ
800 serisi, vincin görev çizelgesindeki parametreler dahilinde çalıştırılması için sürücünün ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri
ve uyarıları net biçimde gösteren tam otomatik, mikro işlemci kontrollü bir sistem ve çalışma yardımcısıdır. Daha küçük
vinçler ve tipik olarak 20 yük çizelgesine sahip vinçlerin gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır.
Burada belirtilenler gibi tüm vinç tiplerine uygun sistemler: TELESKOPİK VİNÇLER
KAFESLİ VİNÇLER
YÜKLEME VİNÇLERİ (HİYAP)
LİMAN VİNÇLERİ
GEMİ GÜVERTE VİNÇLERİ VE KALDIRMA EKİPMANLARI
Kilit Özellikler arasında şunlar bulunmaktadır: Büyük dijital ekran (25mm x 76mm) – aşağıda belirtilenler gibi tüm önemli bilgiler sürekli olarak görüntülenmektedir:Seçilen görev konfigürasyonu
Seçilen kaldırma tamburu (vinç) ve kanca bloğunda dolanan hat (düşüş) sayısı
Nominal Kapasite (Güvenli Çalışma Yükü)
Yük ağırlığı
Nominal kapasite yüzdesi olarak kaldırılan fiili yükü gösteren çubuk grafiği
Yükün yarıçapı
Bumun açısı
Yaklaşma ve aşırı yük koşulları için görsel ve sesli uyarılar
Uyarı Mesajları: Çap/açı/görev dışı, Aşırı Kaldırma (A2B), Yüksek/Düşük bum açısı, Seviye dışı kesme, Son dolama
(vinç tamburunda kalan minimum sargılar)
Bum uzunluğu ve bum kafasının yüksekliği
Operatör tarafından ayarlanabilen limitler
Mevcut vinç hareket kontrolleri için nominal Kapasite Sınırlayıcı
		
Opsiyonel özellikler
		
Menzil Sınırlama—”Sanal Duvar”
		
Mutlak kodlayıcı veya yakınlık sensörleriyle Dönme Pozisyonu
		
Veri Kaydı
		
Rüzgar Hız Göstergesi
		
Uygulamada özel seçenekler
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ekran: Zemin Aydınlatmalı LCD, her biri 20 karakterlik 4 satır. Dikey format
Sıcaklık Aralığı: -20ºC - +60ºC - BS7262:1990. -30ºC - +50ºC - SAE J159 ABD
Besleme Gerilimi: 9.5 - 30V DC
Akım Geçişi: 500mA
Röle Kontakları (opsiyonel): 10Amp beslemesiz
Analog Girişler: 2 Yük, 1 Açı ve 1 Uzunluğa kadar
Dijital Girişler: Besleme gerilimi için açık/kapalı anahtarı: 3
Çıkışlar: Dört tanımlanmamış röle bobini çıkışı dahil olmak üzere 10 tane
Bellek kapasitesi: 20 göreve kadar
Besleme gerilimine göre opto bağlanmış özel anahtarlar: 4
Muhafaza: IP65
Bun açı sensörü hassasiyeti: +/- 0.1º
Sağlık ve Güvenlik şartlarına uygunluk: 93/68/EEC, 89/336 & 92/31/EEC, EN50081-1-1:1992, EN50082-1:1997
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Portable
Weighing
Portatif
Kantar Machines
• Ağırlık kontrollerini çabuklaştırır

Speed up weight
checks
Cezaları önler
•

•

•

Avoid fines

•

Improve safety

•

Simplify recording

•

Use anywhere

• Güvenliği arttırır

• Kaydetmeyi kolaylaştırır
• Heryerde kullanılabilir

Yüksek hassasiyetteki yük bilgilerini

Delivering
highlyolan
accurate
where
ihtiyacınız
yerdeload
sizeinformation
hızlı bir biyouçimde
need it,sunan
and fast,
the Hawkley
International
Hawkley
International
portable weighing
system enables
you to:
portatif
tartı sistemleri
aşağıdakileri
•

MEVCUT TEMEL ÖZELLİKLER

KEY FEATURES AVAILABLE

• Sistem 2-6 tartma pedi, sağlam bir
gösterge
birimicomprises
ve gerekli
tüm
bağ•
System
from 2-6
weighlantı kablolarından
oluşur.
pads plus rugged
indicator unit and

•

all connecting cables

• Kaymaz yüzeylere sahip tartma
pedleri
tek
teker ve
çift
teker konfigü•
Weighpads
with
anti-skid
surfaces
rasyonlarına
uygundur.
are suitable
for single wheel and

•

• Aks yükü mevzuatına kolayca uyum sağlama –
hem
cezalardan
hem
de reddedilen
heavyağır
fines
and refused
insurance
cover sigorta teminatlarından kaçınma

Ensure greater operational safety and a longer vehicle life

• Doğru araç yüklemeyle daha fazla operasyonel
through correct
vehicle
güvenlik
ve daha
uzunloading
araç ömrü sağlama

• Maintain
Daha an
karlı
malzeme
için for
teslimatların
accurate
recordkontrolü
of deliveries
more profitable
hassas kaydını sağlama

material control

twin-wheel configurations

• Doğrudan dara okuma

•
Direct
tare aks
reading
• Toplam
ağırlık,
ağırlıkları, bireysel tartma pedi okumaları arasında
• yapma
Choice imkanı
of total weight, axle weights,
seçim

•

• Tek bir portatif tartı setiyle değişik lokasyonlarda
bulunan
Monitor aaraçların
disperseddağınık
fleet offilosunu
vehiclesizleme
at various locations with

•

•a single
En yüksek
portableseviyedeki
weighing setoperasyonel standartlara
profesyonel bağlılığınızı müşterilerinize ve personelinize
Displaygösterme
to your customers and staff, your professional commit-

individual weighpad readings

• Tam portatiflik için batarya gücü
•

yapmanızı mümkün kılar:
Comply easily with axle loading legislation - avoiding both

Battery power for total portability

• Hava şartları korumalı ve kir korumalı elektrik tesisatı, IP65 sızdırmazlı•
Weather-proof and dirt proof elecğı
trics, sealed to IP65

ment to the highest operational standards

• RS 232 portu ile Direk Bilgisayar
•
Direct
interface via RS 232
Arayüzü
(takılıcomputer
yerlerde)
port (where fitted)

• Tolly-rulo yazıcı çıkışı

•
Output
to tally-roll
printer yazıyı
• Gösterge
birimini,
tolly-rulo
kaplayan dayanıklı alüminyum koru• mahfaza
Rugged ve
aluminium
protective
case to
yucu
optimum
dayanıklıhousemahfazası
indicator unit, tally roll
lık için kablo
printer and cable store for optimum

ramps
ramps
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Axle
Weighbridge
Axle
Weighbridge
Axle
Weighbridge
Axle Weighbridge
Dingil Kantarı

Faster information
Faster information
Axle weights are shown by an easy to
Axle weights are shown by an easy to
read hızlı
digital
display
and electronically
Dahadisplay
bilgi
read digital
and
electronically
Faster
information
to give complete
vehicle
Faster totalled
information
tototalled
giveağırlıkları
complete
vehicle kolay
Dingil
okunması
dijital bir
weights.
The
results
are
automatically
Axle
weights
are
shown
by
an
easy
ekranda
gösterilir
ve
elektronik
olarak
top- to
weights.
results
automatically
Axle weights
are The
shown
by are
an easy
to
printed
out
for
your
management
relanarak
komple
araç ağırlıklarını
verir. Soreadfor
digital
display
andre-electronically
printed
out
your
management
read digital
display
and
electronically
nuçlar
otomatik
olarak
çıktılanarak
kayıtlacords. to give complete vehicle
totalled
totalled tocords.
give complete
vehicle
rınızın idaresi sağlanır.

weights.
The results are automatically
weights. The results
are automatically
printed
out for your
printed out for your
management
re- management records.
cords.

Dynamic weighing
Dynamic weighing
weighing
theythe
roll across the
By weighingByvehicles
as vehicles
they roll as
across
weighplate
and eliminating
Dinamik
tartım
weighplate
and eliminating
theweighing
need to the
stopneed to stop
Dynamic
Dynamic
weighing
and
position
eachdynamic
axle, the
dynamic weighing
Ağırlık
levhasında
geçerken
araçlarınızı
and position
each
axle,
the
weighing
isByabir
real
time-saver.
tartarak
ve
her
konumweighing
vehicles
option
isdurma
a option
real
time-saver.
By
weighing
vehicles
asdingili
they
roll
across as
thethey roll a
lama ihtiyacını ortadan kaldırır. Dinamik

weighplate
and
eliminating
the ne
weighplate
andönemli
eliminating
need
tartım opsiyonu
ölçüde the
zaman
ta- to stop
each weighing
axle, the dynam
sarrufu
sağlar. each and
and
position
axle,position
the dynamic
option is a real time-saver.
option is a real time-saver.

Dayanıklı, Güçlü ve kurulumu
kolay
EnduringEnduring
StrengthStrength
and easeand
of installation
ease of installation

Yoğun otobüs alanlarındaki geniş araçları ve römork bağlantılı kamyonları tartmak için idealdir. Her yeri
çelikten
yapı
çok
ünitesi
son teknolojiye
uygundur
ve IP65 standardına
göre
tozall-steel
ve
Ideal for
weighing
largesağlamdır.
vehicles
and
articulated
trucks
at busy
locations.
robust
all-steel
Ideal
for weighing
largeGösterge
vehicles
and articulated
trucks
at busyExtremely
locations.
Extremely
robust
su geçirmeye
karşı korumalıdır,
butoda
cihazı
dışıprotected
kullanmaya
uygun
kılar.
Her ikitoyüzeyi
construction.
The indicator
unit is built
andtobina
islast
fully
dustagainst
and
water
ingress
construction.
The indicator
unit
islast
built
andortamlarda
is fully against
protected
dust
and
waterIP65—
ingress to IP65—
düzgün olan derin olmayan bir çukurun içerisine kolayca kurulur.

making itmaking
suitableit for
outdoor
Easyuse.
installed
a shallow
with level
either
side either side
suitable
foruse.
outdoor
Easyinto
installed
into prepared
a shallowpitprepared
pitsurfaces
with level
surfaces

Model: Multimode 5000
Yazıcı: Rulo tipi. Çıktıda tarih, saat, müşteri adı, dingil
Kapasite: Dingil başına 40 ton
ağırlıkları ve toplam araç ağırlığı bulunur. Masa veya
Ölçüm aralığı: 200kg ila 20,000kg
Pano montelidir
Çözünürlük: 20kg
Güç: 240 volt / 13 amp/ 50 hz
Yük levhası: 3000 mm x 730 mm
• Trafik ışıkları
Malzeme: Anti korozyon cilalı her yeri kaynaklı çelik
Geniş harici ekranlar
Model: Multimode
5000
Printer: Tally roll•• type.
Printout records date, time, customer
Yük Hücreleri: 4 x 10,000 kg. Sağlam paslanmaz çelik.
Araç kimliği sistemleri
Capacity: 40IP67
tonnes
per axle
name, axle weights• İsteğe
and total
vehicle weight. Bench or Panel
standardına
göre sızdırmazlık özelliği
özel yazılım
Birlikte verilenler: 1.2 metrelik bakırlanmış toprak çu• Rapor yazıcıları
Range: 200kg
to 20,000kg
mounted
buğu ve kablosu
• Tamamen bilgisayarlaştırılmış işletim
Resolution:Gösterge:
20kg Excel J200, 28 mm lik kırmızı LED ekranaPower:
240 volt /•13
amp/
50 hzgüç kaynağı
ve
Güneş
enerjili
nümerik veri giriş tuş takımına sahiptir. Masa monteli
Load plate:Yazılım:
3000 mm
x 730 mm
Hawkley Y2008. Hem statik hem de dinamik Kaldırma zincirleri ve kullanma kılavuzları birlikte
Construction:
All Welded
steel
with anti corrosion
Peripheral
modlarda
çalışmayı
sağlar.
verilir equipment availale (details on request)
Mevcut çevre donanımları (talep üzerine ayrıntıları ve•
Traffic lights
finish
rilir)
•

Enduring Strength
and ease
of installation
Enduring
Strength
and ease of installation
Multimode
5000 Axle
Weighbridge
Multimode
5000
Axle Weighbridge
eal for weighing
large
vehicles
and
articulated
trucks
at
busy
locations.
robust all-steel
Ideal for weighing large vehicles and articulated trucks atExtremely
busy locations.
Extremely robust all-st
nstruction.Model:
Theconstruction.
indicator
unitThe
is built
to
last
and
is
fully
protected
against
dust
and
water
ingress
to IP65—
Printer:
Tally
roll
type.
Printout
records
date,
time,
cust
Multimode
5000
indicator unit is built to last and is fully protected against dust
and
water
ingres
name,
axle weights
total
vehicle either
weight.side
Bench or Pa
Capacity:
tonnesuse.
per axle
aking it suitable
for 40
outdoor
Easy
installed
intoEasy
a shallow
prepared
pit withand
level
surfaces
making
it
suitable
for
outdoor
use.
installed
into
a
shallow
prepared
pit
with
level
surfaces
mounted
Range: 200kg to 20,000kg

Power: 240 volt / 13 amp/ 50 hz
Resolution: 20kg
Multimode
5000
Axle
Weighbridge
Load plate: 3000 mm x 730 mm
Multimode 5000 Axle Weighbridge
Peripheral equipment availale (details on request)
Construction: All Welded steel with anti corrosion
Printer:
Tally
roll type.
Printout
records date, time, customer
Multimode
5000
finish4 x 10,000
Traffic
lights
Printer:
Tally roll type. Printout records date
Model:
Multimode
5000
Load
Cells:
kg.
Solid
stainless
steel.
displays
• Large external
name,
axleSan.
weights
and total
vehicle weight. Bench or Panel
y: 40 tonnes
per axle
Loadwise Turkey
Mak.
Tic.
Ltd.
Sti. weights
SealedCapacity:
toLoad
IP67 Cells:
name,
axle
and total vehicle weight.
Esat Caddesi No: 59 / 6
200kg
to
20,000kg
Sealed
to
IP67
Supplied
with: 200kg
1.2 metre
earth rod
and - TÜRKiYE
Çankaya
/ Ankara
Range:
tocopperised
20,000kg
Supplied
with:
tion:
20kg
Tel
:
+90
312
424 02 00 Fax : +90 312 424 01 99
cable Resolution: 20kg
info@loadwiseturkey.com.tr | www.loadwiseturkey.com.tr
Power:
240
volt / 13 amp/ 50 hz
Report
ate:
3000cable
mm
x 730
sürekliand
ürün geliştirme politikasını
ürünleri değiştirme
hakkınıprinters
saklı
tutar.
Indicator:
Excel
J200mm
with 28 mm redLoadwise
LEDInternational
display
Fullyve•computerized
operation
• izlemektedir
plate:
3000
mmanti
xmounted
730
mmred LED display
Excel
J200
with
28 mm
•equipment
computerized
operation
Peripheral
availale (details
on request)
uction:
AllIndicator:
Welded
steel
with
corrosion
numericLoad
data
entry
keypad.
Bench
powerFully
supply
• and Solar

Axle Weighbridge

Axle Weighbridge

Dingil Kantarı

Checks vehicle weights
quickly çabuk bir biçimde kontrol
• Araç ağırlıklarını
Ideal
for
large
multi-weights
Checks
vehicle
•
eder •
quickly
axle and
articulated
• Geniş ve çok dingilli römork bağlantılı araç•
Ideal for large multivehicles
lar için idealdir
axle and
Eliminates
risk articulated
of fines
•
• Ceza •risklerini
önler
vehicles
Raises safety standards
•
Eliminates
risk
of fines
• Güvenlik
standartlarını
yükseltir
Improves
record
keep•
•
Raises
safety
standards
ing geliştirir
• Kayıt tutmayı
Improves
•
Offers
choice
of record
static keep•
• Statik veya dinamik
tartım seçimi yapılabilir
ing
or dynamic weighing
•
Offers
choice of çok
staticdaha ucu• Tam uzunlukta
kantardan
Costs bir
much
less
than
a
•
or dynamic weighing
za malolur
full-length
weighbridge
Costs much less than a
•
•

full-length weighbridge

Accurate and fast, Hawkley International Singleandvefast,
International
Hassas
hızlı
Hawkley
InternatioAxleAccurate
Weighbridges
putHawkley
you
in control,
so youSinglecan:

Axlenal
Weighbridges
put Kantarlar
you in control,
so you can:
Tek Dingilli
kontrolü

(Trafik
ışığı
opsiyonu)
(Traffic
light
option
shown)
(Traffic light option shown)
KEYÖZELLİKLER
FEATURES AVAILABLE
TEMEL

KEY FEATURES AVAILABLE

•

•

ele almanızı sağlar, böylece aşağıdakileri
yapabilirsiniz:
Simplify
stock management,
through precise measurement and

Simplify stock management, through precise measurement and

• Hassas ölçüm ve malzeme hareketlerinin
• 40 ton/dingil e kadar kapasite
logging
of bulk material movements
günlüklenmesiyle
yönetimini basitleştiCapacity
up
to
40
tonnes/axle
•
logging of bulk materialstok
movements
• 99 dingile
yük toplama
up to 40 tonnes/axle
• kadarCapacity
rir.
Load
totaling
for
up
to
99
ax•
• Sistem her
çelikten
tartımforlevhası
ve sağlam
gös• yeri Load
totaling
up to 99
axles ve tüm
•
Improve
safety,
roadholding
andand
operational
ofofvehicles
terge birimleri
bağlantı
kablolarını
içerir
•Improve
Doğru
yüklenmelerini
sağlayarak
araçların
les
safety,
roadholding
operationallifelife
vehiclesbyby
•
System
comprises
all-steel
• okuma
• Dara
imkanı
güvenliğini,
yol
tutuşunu
ve
kullanım
ömürle•
System comprises all-steel
• Tooplamweighplate
ağırlıkweighplate
artı ayrı
dingil
okumaları
rini
arttırır.
plusayrı
rugged
indicaensuring
thatthat
theythey
are are
correctly
loaded
plus
rugged
indicaensuring
correctly
loaded
• Sürücü sinyal
sistemi
tor units
and
all
connecting
tor units and all connecting
• IP65 standardında
hava koşullarından etkilenmez ve • Araçlar hareket halindeyken tartım yapacables cables
rak
sağlar.
timezaman
by weighing
vehicles
on on
thethemove
•
time
by tasarrufu
weighing
vehicles
move
• SaveSave
kir geçirmez
elektrik
tertibatı
Tare
reading
facilityfacility
•
•
Tare
reading
• RS232
portu
aracılığıyla
doğrudan
bilgisayar
arayü•
Araçlarınızın
kanuni
ağırlık
sınırlamalarına
Total
weight
plus individual
•
Total weight
plus individual
•
zü
uygun
biçimde
kullanılmasını
sağlar.
axle readings
axle readings
•
that that
your
vehicles
areare
operating
ononthetheright
• Ensure
Ensure
your
vehicles
operating
rightside
sideofoflegleg• Rulo yazıcı çıktısı
•
Driver signaling
Driver
signaling
systemsystem
•
• Mahkeme muameleleri ve cezaların mali• Geniş ölçekli harici ekranlar mevcuttur
Weather-proof
and dirt-proof
•
islated
weight
limits
Weather-proof
and
dirt-proof
•
yetini
önler.
islated
weight
limits
• ‘Trafik Işığı’ sinyali
electrics
to IP65
electrics
to
IP65
• Dinamik ve statik tartım
•
Direct computer
interface
Direct
computer
interface
via via sistemi•
•
• Swipe
kart
ve and
yol döngüsü
aktivasyon
Eliminate
the cost
inconvenience
courtproceedings
proceedingsand
and
•
Eliminate
the cost
andand
inconvenience
of ofcourt
RS232
port
(where
fitted)
RS232
port (where fitted)
• Manyetik
sensör
Output
tally
roll printer
•
Output
to tallytoroll
printer
•
• Sürücü
I.D.
yazılımı
•
Large
scale
external
displays
finesfines
Large ve
scale
external
displays
•
• Hassas
ölçüm
malzeme
hareketlerinin
günlüklenavailable
mesiyle stokavailable
yönetimini basitleştirir
‘Traffic Light’
signaling
•
• Doğru
yüklenmelerini
sağlayarak araçların güvenli‘Traffic
Light’
signaling
•
Dynamic
andömürlerini
static weighing
•
ğini, •yol tutuşunu
ve and
kullanım
arttırır
Dynamic
staticand
weighing
•
Swipe
card
road loop
acti- zaman
• Araçlar
hareket
halindeyken
tartım
yaparak
Swipe card
andsystem
road loop acti•
vation
tasarrufu sağlar
vation
system
Magnetic
sensor
capability uygun bi•
• Araçlarınızın
kanuni
ağırlık
sınırlamalarına
Magnetic
sensor
capability
•
•
Driver
I.D.
software
çimde kullanılmasını sağlar
Driver I.D. software
•
• Mahkeme muameleleri ve cezaların maliyetini önler
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Forklift Yük Kantarı
• Sabit tartılara yapılan ve zaman alan gidiş
gelişleri önler
• Ağırlığa dayalı stok sayımında zaman tasarrufu sağlar
• Gelen malzemeler ve giden ürünlerin ağırlıklarını kontrol etme imkanı sağlar

İhtiyacınız olan yerde size hassas
yük bilgilerini hızlı bir biçimde sunan Hawkley Timotex mobil tartı sistemi aşağıdakileri yapmanızı
mümkün kılar:

Yazıcı opsiyonlu Supaweigh xl

TEMEL ÖZELLİKLER
• 5000 kg lık kaldırma kapasitesine sahip bir forkliftte tipik olarak +/- 10kg

• Forkliflerin/araçların/rafların aşırı yüklenmesini önler.

•

Kolay kullanım için kapsamlı ekran göstergeleri

• Forklift yıpranma ve aşınmasını azaltır.

•

Dokunmatik tuş takımı

•

Forklift aşırı yük alarmı

• Sürücü görüşü veya forklift kaldırma kapasitesi etkilenmeksizin tartım yapar.

• Kaldırma bağlantısının değiştirilmesi hassasyeti
etkilemez

• Forkliftin güvenli kullanımına yardımcı
olur.

• Stilli presdöküm mahfaza IP65 standardına uygun biçimde sızdırmazdır
•

Güvenilirdir ve bakım istemez

•

Yazıcı opsiyonu

• Forkliflerin/araçların/rafların aşırı yüklenmesini
önler
•

Forklift yıpranma ve aşınmasını azaltır

• Sürücü görüşü veya forklift kaldırma kapasitesi
etkilenmeksizin tartım yapar
•

Forkliftin güvenli kullanımına yardımcı olur

Loadwise Turkey Mak. San. Tic. Ltd. Sti.
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Tel : +90 312 424 02 00 Fax : +90 312 424 01 99
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•

•

Power:
240 volt / 13 amp/ 50 hz
Report
printers
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Mobile Weighing
Forklift Yük Kantarı

Fast

Easy
to use (loadchecker shown)
Kullanım kolaylığı (loadchecker)

Hızlı
Doğrudan foorklift üzerinde tartım yapmanızı sağlayarak zaman tasarrufu sağlar

Saves a lot of time by allowing you
to weigh directly on the forklift

truck

Ağırlığın ve forklift sürücüsü için bilgile-

Simple
operation
with
very clear disrin çok net
bir biçimde
görüntülenmesiyle basit
kullanımand information for the
play
of weight
forklift truck driver

Geniş uygulama alanı
Birçok farklı tipte ve kapasitede forklift
ve yükleyicilerle kullanılabilir

Hidrolik Yük Göstergesi
Forkliftin ana kaldırma ramındaki (şahmerdanındaki) hidrolik basıncı sürekli
izler. Bu basınç uygulanan yükle doğru
orantılıdır ve hem bir “Trafik Işığını” hem
Hydraulic
Load Indicator
de sesli bir alarmı kontrol etmek için kullanılır.

Wide application

Constantly monitors the hydraulic
pressure in the forklift truck’s main lift
ram. This pressure is directly
3 Tip Mevcuttur
proportional
to theXLapplied load and is
Loadchecker
Supaweigh
Kolaylaştırılmış tuş takımı
ile teİlave özelliklere
sahip
gelişmiş
used
to
control
both
a
“Traffic
Light” and
mel tartım uygulaması
tartım uygulaması
an audible sounder alarm

Can be used with many makes and
capacity of forklift truck and handlers
Hidrolik Yük Göstergesi
Trafik ışığı gösterimi ile aşırı yük
koruması

Hydraulic Load Indicator

verload protection with traf-
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Basic weighing application

Advanced weighing applica-

able Weighing Machines
Easy to use

(ER540 shown)

ng from the weighpads
he axle weight on an
tal display and indicator
ed directly to a tally-roll
a customized print-out
nd time

Just set the weighpads on a firm, flat and
level surface (the roadside can do!). Plug in
the connecting cables to the robust indicator
unit and you’re ready to weigh axle loads,
total weights and wheel weights

on (ES700 shown)

Accurate

ous transport application
heel loads, axle loads
weights, Hawkley Portn be used for weighing
light aircraft and even

(ES270 shown)

Weighing
systems
LoadwiseHawkley
TurkeyPortable
Mak. San.
Tic. Ltd.
Sti. have a
display
of 1kg - 10kg depending on
Esat Caddesi
No: 59resolution
/6
Çankaya / ANKARA - TÜRKiYE
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