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SİMPLON
KANTAR ÇELİK PLATFORMU
TS3 Simplon çukurlu tip Tır Kantarı komple çelik platformludur, özellikle fabrika girişlerinde, zeminde yer kaplamayan,
zemin altına monte edilen dar alanlarda araçların manevra kabiliyetini yükselten, zorlu ağır hizmet koşullarında uzun
yıllar sorunsuz çalışabilen kantar modelidir.
Platformda IPE cinsi çelik kullanılmaktadır, üst kaplama sacı en az 10 mm kalınlığındadır.
TS3 Çukurlu Tır Kantarı, madencilik, tarım hayvancılık, inşaat, çelik endüstrisi gibi ağır hizmet şartlarına uygundur.

TARTIM TERMİNALİ
Ts3 Simplon çukurlu tip 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.

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.

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.

MODEL

ÖLÇÜLER (m.)

YÜK HÜCRESİ ADET

KAPASİTE TON

TAKSİMAT (Kg.)

TS-3-364
TS-3-384
TS-3 -3106
TS-3 -3126
TS-3 -3146
TS-3 -3168
TS-3 -3188
TS-3 -3208
TS-3 -3228

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

4
4
6
6
6
8
8
10
10

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.
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