Industrijske tehtnice
po meri naročnika
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Mobilne tehtnice
Prihranek prostora
Z mobilno tehtnico lahko nadomestite več
talnih, saj jo lahko brez težav premikate.
Natančnost pri naklonu
Rezultati tehtanja bodo zanesljivi tudi na
neravnih tleh (do 3 % naklona).
Enostavno čiščenje
Tehtnico lahko pri čiščenju obrnete za 360°
in pri tem ne bo spremenila svojih metroloških
lastnosti.
Lastnosti:
Nosilnost: 30 | 60 | 100 | 150 kg
Razdelek: 5 | 10 | 20 | 20 g
HR Razdelek: 0,1 | 1 | 1 | 2 g
Dimenzije: 470 x 610 x 140 mm
Izvedba: nerjaveče jeklo
Ex cona: 2 in 22

Tehtalni lijaki
ATEX izvedba
Ročno tehtanje praškastih snovi v
eksplozijsko ogroženih okoljih.
Visoka natančnost tehtanja
Tehtalni sistem visoke kakovosti zagotavlja
natančne in ponovljive merilne rezultate.
Preprosto vzdrževanje
Enostavno razstavljanje in pranje v pralniku.

Lastnosti:
Volumen: 150 L
Razdelek: 10 g
Nosilnost: 60 kg
Funkcija vibracijskega sejanja
Izvedba: nerjaveče jeklo

Talne tehtnice
Nizek profil
Tehtnica je visoka le 55 mm, kar omogoča
enostavno nalaganje bremen.
Dimenzije po meri
Optimalna zasnova glede na prostorske
omejitve in zahteve delovnega procesa.
Modularna zasnova
Tehtnice so povezljive z različnimi
tehtalnimi terminali.

Lastnosti:
Nosilnost: 200 do 1500 kg
Razdelek: 50 | 100 | 200 g
Dimenzije: po meri
Izvedba: nerjaveče jeklo
Ex cona: 1, 21, 2 in 22

Gravimetrični dozator
Visoka natančnost
Fino doziranje praškastih snovi z 0,5 %
natančnostjo.
Protieksplozijska zaščita
Naprava je lastnovarna, uporabljate jo lahko
v coni eksplozijske ogroženosti 2 in 22.
Po meri naročnika
Hitrost doziranja in količina doziranja po
specifikaciji uporabnika.

Lastnosti:
Doziranje: 1 g v 10 s
Natančnost: 0,5 %
Dimenzije: po meri
Izvedba: nerjaveče jeklo

Dvižno-prestavne tehtnice
Enostavno premeščanje
Dvižno prestavni mehanizem omogoča
enostavno premeščanje tehtnice za
potrebe čiščenja.
Povezljivost
Tehtnica je povezljiva z različnimi
informacijskimi sistemi.
Modularna zasnova
Tehtnice so povezljive z različnimi
tehtalnimi terminali.

Lastnosti:
Nosilnost: 200 do 1500 kg
Razdelek: 50 | 100 | 200 | 500 g
Dimenzije: po meri
Izvedba: nerjaveče jeklo
Ex cona: 1, 21, 2 in 22

Sortirne tehtnice
Multifunkcijski sistem
Tehtnica ima funkcijo statičnega tehtanja,
štetja, doziranja in sortiranja.
Visoka natančnost
Tehtnico odlikuje visoka natančnost.
Povezljivost
Tehtnica je povezljiva z različnimi
informacijskimi sistemi.

Lastnosti:
Nosilnost: 3 | 6 | 15 | 30 kg
Razdelek: 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 g
Hitrost: do 30 kosov/min
Izvedba: aluminij, nerjaveče jeklo

