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RDS’ WEIGHLOG a10 bruger den nyeste teknologi indenfor 
touch-skærme og giver et brugervenligt vejesystem, som kan 
bruges ved læsning af gødningsspreder eller vogn, parti blanding 
eller tjek-vejning.

Ved at læsse præcist første gang maximeres produktivitet, tom 
kørsel reduceres og brændstofforbrug og slid på maskine og 
dæk nedsættes.

Weighlog a10 bruger en 4,3” farvetouch-skærm 
(widescreen format), som også er synlig i sollys. 
Yderligere fysiske taster giver en moderne og 
ergonomisk brugerflade.

Systemet er egnet til eftermontering på tele-
skoplæssere, frontlæssere og minilæssere. Det 
håndterer op til 10 forskellige redskaber f.eks. 
skovle eller gafler. Systemet måler hydraulisk 
tryk under løftet ved at bruge op til 4 sensorer 
på forskellige positioner, samtidig med at det 
kompenserer for trykændringer i systemet.

A10 kan håndtere 30 produkter, 30 kunder og 
op til 5 forskellige produkt-blandinger. Dispen-
sering og håndtering muliggør nøjagtig registre-
ring og sporbarhed.

WEIGHLOG a10

FUNKTIONER FORDELE

Farve touch-skærm
Tydeligt, overskueligt display giver
intuitiv betjening

Målbelastning 
Mulighed for at bestemme individuel 
produktvægt.

Stor system-kapacitet - 30 kunder, 30 
produkter og fem muligheder for at mixe 
produktblandinger.  

Præcis opbevaring af registreringer, spor-
barhed og overblik over lager 

Kommunikation via SD-kort og USB-stik Sikker og effektiv data-behandling 

Statiske og dynamiske veje-former til 
vejning på læsseren 

Hurtigere operationer 

Multi-kanal og stor oversigt 
Belastnings-sammenlægning for op til 10 
redskaber f.eks. skovle og gafler

Printeroptioner Papirkopi af målt last og totaler 

Kalibrerings ”nudge”
Hurtig og nem kalibrering for at matche 
reference f.eks. brovægt 

Belastningsalarm Indstillet til alarm ved overbelastning 

TEKNISKE DATA

Operations-spænding: 10 – 30 Volts DC

Temperatur-rækkevidde: -20 - +70°C i drift

Præcision: + /- 2% af kapaciteten (eller bedre)

Sensor-rækkevidde: 0-250 bar (mulighed for andre)

EMC beskyttelse: Overholder 2004/108/EC

Garanti: 1 år

Beskyttelse: Instrument forseglet til IP54

SYSTEM-FORBEDRINGER

ICP 300 - mulighed for papirkopier af 
målt last og totaler

Ekstern lyd-alarm - til brug i støjende 
omgivelser 

Flytte-kit-hjælp til at flytte vejesystem 
mellem læsser og traktor til 
vogn-veje-formål

OGSÅ EN MULIGHED

LoadMaster A50

LoadMaster A100

Re
v.

 G
3 

- R
et

 ti
l æ

nd
rin

ge
r f

or
be

ho
ld

es
.

Thorsen-Teknik A/S • Søndergården 32 • 9640 Farsø • tlf. +45 29 10 40 29 • kontor@thorsen-teknik.dk

www.thorsen-teknik.dk


