
Punnitus suoraan materiaalinkäsittelyn aikana

PFREUNDT kaivinkonevaaka mahdollistaa punnituksen suoraan työprosessin aikana ja takaa nopean ja tarkan 
ajoneuvojen lastauksen. Kaivinkonevaaka varmistaa oikean ja luotettavan materiaalivirran määrän, jolloin 
vältytään mahdollisilta yli- tai alikuormilta. Tämän ansiosta säästyy aikaa ja kustannuksia. WK60 
kaivinkonevaaka voidaan asentaa jälkikäteen milloin tahansa kaikkien valmistajien kaivinkoneisiin.*

• Yleiskatsaus toiminnoista
• Erittäin tarkka punnitus vaativissa olosuhteissa
• Dynaaminen punnitus työprosessin aikana takaa 

nopeamman ja tarkemman lastauksen
• Helppokäyttöinen kosketusnäytön ansiosta
• Laajat ja mukautettavat perus- ja punnitustietojen 

hallinnat
• Asennus ja jälkiasennus mahdollista eri  

valmistajien 
• koneisiin ilman ongelmia
• Punnitustietojen nopea saatavuus jopa suurella 

määrällä 
• lyhyitä kuormausjaksoja

WK60 kaivinkonevaaka

Toimitukseen sisältyy
• WK60 vaakaelektroniikka
• 4 digitaalista paineanturia
• 4 kulma-anturia
• 1 antenni

Lisätarvikkeet
•  Tulostin
• Vaakalappu ja vaakalappukotelo
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* asennus mahdollinen vain koneisiin, joissa monopuomi

Aloita digitaalinen tulevaisuus PFREUNDTin avulla!

Digitaaliset punnitustiedot saatavil-
la reaaliajassa. Kokeile PFREUNDT 
Web portaalia ilmaiseksi!

www.pfreundt.de

Luomme tarvitsemasi yhteydet ja 
rajapinnat esim. GPS:n, 
mobiiliverkon, WLANin ja 
Bluetoothin avulla.

1 Vaakaelektroniikka



Toiminnallinen laajuus
Kaivinkonevaaka
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WK60 WK60-S WK60-XS
General informations

Mitat 206 x 145 x 72 mm 206 x 145 x 72 mm 206 x 145 x 72 mm

Paino sis. teline noin. 1,8 kg noin. 1,8 kg noin. 1,8 kg

Käyttöjännite 9 V to 36 V dc 9 V to 36 V dc 9 V to 36 V dc

Suojausluokka ISO20653:2013-02 mukaan IP42/IP5K2 IP42/IP5K2 IP42/IP5K2

Näyttö/käyttö 7“ kosketusnäyttö 7“ kosketusnäyttö 7“ kosketusnäyttö

Resoluutio 800 x 480  pikseliä 800 x 480  pikseliä 800 x 480  pikseliä

Punnitustoiminnot

Dynaaminen punnitus

Punnitustietojen määrä/kauhoja (laajennettavissa) 1.000.000 1.000.000 10.000 (100.000)

Työvälineiden määrä/ei vakaushyväksytty 
(laajennettavissa) 5 5 2 (5)

Tavoitepaino

Summamuisti

Tilausten käsittely vain Web portaalin kanssa */**

Order management only through Web Portal */** -
Tiedonhallinta

Punnitustietojen hallinta PFREUNDT Web portaalin 
avulla

Käyttäjien lukumäärä (laajennettavissa) free= vapaa free 5 (free) 2 (5)

Perustietojen lukumäärä (laajennettavissa) 10.000 500 (10.000) 10 (300)

Varastopunnitus

Perustieto-otsikoiden uudelleen nimeäminen

Käteismyynti -toiminto

Juoksevan numeron laajennus

Perustietojen yhdistäminen -
Tiedonsiirto

Mobiiliverkko vain Web portaalilla -
WLAN vain Web portaalilla

GPS vain Web portaalilla -
USB liitäntä

Sarjaportti (COM)

Tulostinliitäntä (laajennettavissa) pPrinter + 
muut tulostimet

 pPrinter + 
muut tulostimet

 pPrinter + 
muut tulostimet

*Web portaalin lisäkustannus **SIM kortti vaaditaan: SIM kortin lisäkustannus                      vakio               lisäoiminto             - ei saatavilla

PFREUNDT huolto

Valtuutettu 
edustaja

Omat asennustiimit Kalibrointipalvelu paikan 
päällä

Maankattava asiakaspalvelu


