
RCS Plus 
Trukkipunnitusta hydrauliikasta 

Helppokäyttöinen trukkivaaka 

RCS Plus -trukkivaaka on erittäin helppokäyttöinen. Pu-

naisen punnituspainikkeen painallus aktivoi punnitusta-

pahtuman ja tuo kuorman tarkat kilot näyttöruudulle. 

Mittatarkkuus perustuu laitteiston mittausyksikköön, jolla 

punnitustapahtuma vakioidaan. Mastoon merkityllä mit-

tauskorkeudella annettu punnituskäsky laskee trukin nos-

tohaarukoita hallitusti ja vakionopeudella. Laskuliikkeen 

aikana vaakanäyttö kerää paineanturilta mittaustulokset, 

joiden keskiarvon se lukitsee ruudulleen. 

Mittatarkkuus soveltuu saapuvien ja lähtevien tuotteiden 

tarkastuksiin sekä rahtipainojen määritykseen. Lähetys-

ten kokonaispainon ja kollimäärän valvonta on helppoa  

summa-toiminnon avulla.  

Haluttaessa tiedot siirretään trukkikohtaiselle tulostimelle 

kellonajalla ja päiväyksellä lisättynä, trukkipäätteelle tai 

langattomasti ylempään järjestelmään. 

Osana trukin nostohydrauliikkaa on laitteisto hyvin suo-

jassa käyttökohteen rasituksilta ja ympäristöolosuhteilta. 

Soveltuu myös asetin- ja pihtilaitteilla varustettuihin truk-

keihin. 

Trukkivaa’an punnitustarkkuus soveltuu teolliseen punni-

tukseen. Se mahdollistaa tavaravirtojen tarkastukset ja 

pistokokeet milloin ja missä tahansa ilman poikkeamia 

lyhimmältä ajoreitiltä.  

Toimintaperiaatteensa johdosta nostohydrauliikasta mit-

taus ei sovellu annostelu- ja täyttöpunnituksiin. 

 Hydraulinen vaaka 

 Soveltuu lavapunnituksiin 

 Kapasiteetti 10000 kg (XL: jopa 99t) 

 Tarkkuus 0,2% mitattavasta kuormasta 

 Toimitetaan kalibrointitodistuksella 

 Helppo ja edullinen asentaa 

 Soveltuu vaativiin käyttökohteisiin 



Kapasiteetti 2500, 5000 tai 10000 kg 

XL-mallilla jopa 99t 

Punnitustarkkuus 0,2% trukin kapasiteetista 

Näyttö LCD, 18mm numerokorkeus 

Näytön mitat (l x s x k) mm 182 x 60 x 77 

Näppäimistö Kalvonäppäimet, 4 toimintonäppäintä 

plus on/ff 

Kotelointiluokka IP65 / NEMA 4 

Käyttöjännite 12V DC, trukin järjestelmästä 

Tietoliikenne COM– ja I/O–portit tietoliikennelisälait-

teille 

Tekniikka vakiotuotteessa 

Optiot 

• EXi –versio ATEX-tiloissa käytettäväksi 

• Kapasiteetin laajennus jopa 99t asti 

• lämpö– tai matriisitulostin 

• Tulostimen suojakotelo 

• RS-232C-, Bluetooth- tai WiFi -liityntä 

• 24V-, 48V– ja 55/100V -jännitemuuntimet 

• WeighScan –tiedonsiirtokapula viivakoodinlukijalla 

• Cubetape - tiedonsiirtokapula tilavuuden mittauksella 

Toiminnot 

• Nollapisteen korjaus manuaalinen 

• Vaihto brutto– ja nettonäyttämän välillä 

• Koodin syöttö (5 merkkiä) 

• Manuaalinen taaran asetus 

• Summatoiminto, tapahtumien määrän laskenta 

• Virheilmoitukset vaakanäytöllä 

• Kg/lb -vaihtomahdollisuus 

Toimituskokonaisuus 

• Näyttölaite kiinnitysvarrella 

• Hydrauliikkakisko, paineanturi, virtausanturi 

• Nostokorkeuden referenssitarrat mastoon 

• Asennus– ja kalibrointiohjeet 

• Ohjekirjat 
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