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master of gravity AXLE SCALE AKS KANTARI

Portable Axle Scale wheel weighing systems are made high strength special aero industry 
aluminum material,anti-overloading ability.
Lightweight, and convenient transportation with handle Integral flat plate construction, 
high frequency in dynamic response,and high precision.
Built in radio module for weight transmission to a remote indicator or external device.
Hand Held weighing indicator show each axle weight seperately and show total weight
internal rechargeable battery about 50 hours battery life
It can be produce 5 , 10 , 15 , 20 ton Capacity
It can be produce desired size by Kobastar

Features Açıklama

Application

UygulamalarApplication

Teknik Özellikler 

Weight control for trucks and other road and air vehicles Tır, Kamyon ve diğer kara ve hava taşıtları için ağrlık kontrolü

Technical Specification  

Taşınabilir Aks Kantarları Tır,Kamyon,Traktör, Uçak,Tren vb. araçların aks ağırlıklarını 
tartmak için hafif alaşımlı alüminyum malzemeden üretilir, kolay taşınabilir.
Aks kantarları için özel olarak üretilen yük hücreleri ile kompakt yapıdadır.
Dahili kaucuk rampaları sayesinde araçlar kantar üzerine rahatça çıkabilir,
yüksekliği sadece 38mm dir. 
Platform ölçüleri standart 500x700x38 mm dir.Opsiyonel olarak istenilen ölçülerde üretilebilir.
Kablolu ve kablosuz indikatör seçenekleri vardır.
1/3000 bölüntü hassasiyeti ile mükemmel doğruluk sağlar.
Özel çantalı Tartım indikatörü kablosuz olarak Aks kantarlarına kolayca bağlanır, ayrı ayrı tartılan
aksların ağırlık larını ve toplam ağırlığı ekranda gösterir
Termal yazıcı ile tartılan aksların ağırlıklarını, toplam ağırlığı, tarih ve saatini yazdırır.
Taşıma kulpu ve tekerlekleri ile kolayca istenilen yere taşınabilir.

AKS

MODEL
CAPACITY
DIVISION
DIMENSION
PLATFORM MATERIAL
RAMP MATERIAL
IP GRADE
TEMPERATURE
WEIGHT (Approx)

AKS-1
3 - 5 TON
1 - 2 KG

500x400x38
Aluminum

Rubber
IP66

-10c° - 40C°
22 KG

AKS-2
10- 20 TON
5 - 10 KG

700x500x38
Aluminum

Rubber
IP66

-10c° - 40C°
32 KG

AKS-3
20 TON
10 KG

900x600x38
Aluminum

Rubber
IP66

-10c° - 40C°
40 KG
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