
MODEL

TS-2-364
TS-2-384

TS-2 -3106
TS-2 -3126
TS-2 -3146
TS-2 -3168
TS-2 -3188
TS-2 -3208
TS-2 -3228

3X6
3X8
3X10
3X12
3X14
3X16
3X18
3X20
3X22

40
40-50-60 t
40-50-60 t
40-50-60 t

60-80 t
60-80-100 t
60-80-100 t
60-80-100 t
60-80-100 t

10/20kg.
10/20kg
10/20kg
10/20kg

20kg-50kg.
20kg-50kg.
20kg-50kg.
20kg-50kg.
20kg-50kg.

4
4
6
6
6
8
8
10
10

TS2 Bosphorus serisi tır kantarı komple çelik platformludur.
Zemin üzerine monte edilir, betonarme rampalarla kantar üzerine rahatça çıkılır.
TS2 Bosphorus serisi V kiriş sistemi diye tabir edilen modüler tip zemin üstü kantarlardır.
Platformda V formunda bükülmüş çelik profiller kullanılmaktadır.
V kirişler üst kaplama sacına aralıksız kaynatılmaktadır.
Üst kaplama sacı kantar kapasitesine göre değişmekle birlikte ortalama 10 mm kalınlığındadır.
Montajı en kolay olan modeldir. İstenildiği zaman başka bir alana kolayca taşınabilir.

KANTAR ÇELİK PLATFORMU

TARTIM TERMİNALİ

TS2 Tır Kantarında kullanmakta olduğumuz i5 tartım indikatörü yüksek hassasiyette 24 bit sigma delta ADC ye sahip, antivibrasyon
filtreleme yazılımı ile kararlı tartım özelliklerini barındıran sağlam ve güvenilir tartım indikatörüdür.
İki kademeli tartım özelliği ile yasal olarak daha hassas tartım.
1/30000 ADC çevrim hassasiyeti, 26 mm yüksekliğinde arka aydınlatmalı LCD ekran.

YÜK HÜCRELERİ

Baskı tipi 30 ton kapasiteli OIML R60 C4 sertifikalıdır.
Paslanmaz çelik gövdesi ve IP68 koruması ile olumsuz çevre şartlarına ve korozyona son derece dayanıklıdır. 
Standart sunulan montaj kitleri ile yanal yüklerden koruma sağlayarak yanlış tartımların önüne geçer. 
Opsiyonel olarak KOBASTAR TSD model dijital yük hücreleri de kullanılmaktadır.

KANTAR PROGRAMI
Kobastar Windows tabanlı kantar programı kullanımı çok basit ve kolaydır. 
Bilgisayar kullanmayı bilen herkesin kullanabileceği basitlikte olmakla beraber güçlü veri tabanı ile  xml, excel, pdf, html, 
txt formatlarında veri gönderme ve raporlama fonksiyonlarına sahiptir.
Opsiyonel olarak sunulan web tabanlı veritabanı ile uzaktan izlenebilirlik sağlar. 
Işık yönetimi ve plaka okuma sistemleri kolayca entegre edilebilir. 

Avrupa tip onay sertifikalı 2 Kademeli ticari onaylı
BOSPHORUS
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