
RAVAS-5200-F Li 
Punnitseva haarukkavaunu 

Käyttömukavuutta jatkuvaan käyttöön 

RAVAS-5200-F Li monipuolisilla ominaisuuksilla varustet-

tu punnitseva haarukkavaunu logistiikan ja tuotannon 

päivittäisiin punnitustarpeisiin. Se punnitsee kuormat jopa 

200 gramman tarkkuudella 200 kg asti.  

Helppokäyttöisen ja mukautuvan kosketusnäytön avulla 

RAVAS-5200-F Li soveltuu hyvin annostelu- ja eräkäsitte-

lytehtäviin, kuin myös perinteisiin varasto– ja logistiikka-

tehtäviin. Näyttölaitteen kotelo on kääntyvässä telinees-

sä, joten työskentely vaa’an kanssa on helppoa.  

5200 –näyttölaitteen toiminnalliset ominaisuudet mahdol-

listavat edistyneen tiedonhallinnan. Kappalelaskenta, 

summaus ja summarekisterit, 10 esiasetettavaa taaraa ja  

neljä ID-koodia kussakin 10 muistipaikkaa vievät punni-

tustiedon käsittelyn kokonaan uudelle tasolle. 

Ladattava Li-ION –akku mahdollistaa jopa 25 tunnin jat-

kuvan käyttöajan kehittyneiden virransäästöominaisuuk-

sien ansiosta. Akku on irrotettavissa lataukseen, joten 

kahdella akulla saavutetaan tarvittaessa jatkuva käyttö. 

Tietoliikenneominaisuudet vastaavat tämän päivän vaati-

muksiin. Langattomat yhteydet liittävät vaa’an yrityksen 

ohjausjärjestelmiin. Perinteinen sarjaportti RS-232 mah-

dollistaa tulostimien käytön sekä referenssivaa’an liittämi-

sen tarkkoja kappalelaskentatoimia varten. 

RAVAS-5200-F Li on saatavilla myyntipunnituksiin var-

mennettuna luokassa III sekä SOLAS-hyväksyttynä. 

Optiovalikoima on erittäin laaja ja siten RAVAS-5200-F Li 

mukautuukin hyvin useimpiin käyttöympäristöihin ja –

kohteisiin. 

 Kääntyvä 5” kosketusnäyttö, jos-

sa Bluetooth 4.0 ja mobiilisovel-

lus WeightsAPP vakiovarusteena 

 Kappalelaskenta 

 Mukautuva käyttöliittymä 

 Korkea punnitustarkkuus ja hie-

nojakoinen moniaskel lukutark-

kuus, kalibrointitodistuksella 

 Li-ION -akkupaketti, lataukseen 

irrotettavissa 

 Monipuoliset tietoliikenneominai-

suudet 

 Laaja optiovalikoima 

 Rinnakkaismalli myyntipunnituk-

seen ja/tai SOLAS-vaatimuksiin 

varmennettuna 



Kapasiteetti 2000 kg 

Näytön lukutarkkuus Moniaskel, automaattisesti vaihtuva 

0-200 kg –alueella lukutarkkuus 0,2 kg 

200-500 kg –alueella 0,5 kg 

500-2000 kg –alueella 1,0 kg 

Mittavirhe maksimissaan 0,1 % punnittavasta kuormasta 

Näyttö 5” kosketusvärinäyttö, 25mm numerot 

Näppäimistö Näyttömoodi määrittelee käytettävissä 

olevat toiminnot. On/off -kytkin 

Kotelointiluokka Punnitusanturit IP67, näyttö IP65 

Käyttövirta Li-ION 14,8V DC / 5Ah, laturi sisältyy 

Käyttöaika 25 tuntia yhtäjaksoinen, jopa 50 tuntia 

virransäästötoiminnot käytössä 

Näyttölaitteen kiinnitys Käännettävä  

Ohjauspyörät Kumi 

Kuormapyörät Telikuormapyörät, polyuretaani 

Nostohydrauliikka Nopea nosto 

Omapaino 125 kg 

Väri Runko: punainen RAL3000 

Tekniikka vakiotuotteessa 

A Haarukkapituus 1150 

B Haarukkaleveys 180 

C Haarukoiden ulkoleveys 555 

D Haarukkakorkeus min 90 

E Maavara rungon alapuolella 22 

F Korkeus yläasennossa 205 

 Nostokorkeus  115 

G Kokonaispituus 1575 

H Rungon leveys 540 

I Runkokorkeus min 405 

J Näyttökotelon korkeus 950 

Optiot 

• Varmennus myyntipunnitukseen / SOLAS –hyväksyntä 

• Lisäakkupaketti 

• Lukutarkkuuden muutos, jopa 0,1 kg 

• Vaihtoehtoinen kapasiteetti, jopa 3000 kg 

• Vaunukohtainen lämpö– tai matriisitulostin 

• Näytön lämmityselementti 

• Bluetooth– , WiFi ja RS232 –liityntä 

• Ruostumaton haarukkakansi 

• Ruostumaton vaunurunko 

• Referenssivaaka RS-232 –liitännällä tarkempaan kappalelasken-
taan 

• Viivakoodinlukija, USB-liitäntäinen 

• Jalkajarru 

• Vaihtoehtoiset haarukkapituudet ja runkoleveydet 

• Vaihtoehtoiset pyörämateriaalit 

• Vaihtoehtoinen näytön korkeus 

• RDC, RAVAS Data Collector –ohjelmisto 

• RIS, RAVAS Integration –ohjelmisto 

Toiminnot 

• Kappalelaskenta 

• Nollapisteen korjaus automaattinen ja manuaalinen 

• Vaihto brutto– ja nettonäyttämän välillä 

• Taaran asetus ja esiasetus, 10 muistipaikkaa 

• Summatoiminto lukumäärällä, 10 rekisteriä 

• Syötettävät ID-koodit, joissa esiasetettavat koodit 10 
x 14 merkkiä 

• Kello ja kalenteri 

• Virheilmoitukset vaakanäytöllä ja virheilmoitusmuisti 

• Ohjelmoitavat virransäästötoiminnot 

• Kg/lb -vaihtomahdollisuus 

Mitat, mm 
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