
R4V C20 / R4V-S C20 
Siltavaaka 

Perustiedot 

C20R4V(-S) –siltavaaka on suunniteltu vaativiin käyttö-

olosuhteisiin punnitsemaan pyörillä kulkevaa kuormaa tai 

trukilla siirrettävää lavatavaraa. Kauttaaltaan tasainen 

siltarakenne mahdollistaa trukkikuormauksen useammas-

ta suunnasta.  

Ajorampilla (lisävaruste) varustettuna myös haarukkavau-

nulla kuormaus on mahdollista. Saatavilla myös erikois-

valmisteinen HD-ajoramppi, joka mahdollistaa myös la-

vansiirtotrukilla kuormauksen.  

Vaaka koostuu R4V –siltavaakatason ja i20-

näyttölaitteesta.  

Mallisto on erittäin laaja ja siten se mukautuu hyvin 

useimpiin käyttökohteisiin. Kolme tasokokoa ja neljä ka-

pasiteettivaihtoehtoa ovat kaikki saatavilla maalattuna 

(R4V) ja täysin ruostumattomasta teräksestä valmistettu-

na (R4V-S). Maalatut vaakaelementit ovat IP54 pöly– ja 

roiskesuojattu, ruostumattomat IP65. Vaakaelementit si-

sältävät neljä nikkeliteräksestä tai ruostumattomasta te-

räksestä valmistettua punnitusanturia. Yhdessä tukevan 

runkorakenteen ansiosta ne tarjoavat optimaalisen luotet-

tavuuden ja tarkkuuden. 

Vaaka asennetaan lattiapinnan päälle ja lukitaan paikoil-

leen asennussarjalla. Vaa’an runko ja kansi ovat valmis-

tettu maalatusta teräksestä tai ruostumattomasta teräk-

sestä.  

i20 –näyttölaite on IP66 pöly– ja roiskesuojatussa kote-

lossa, joka on valmistettu 304L-ruostumattomasta teräk-

sestä. 25mm numerokorkeudella ja taustaväriä vaihtaval-

la näytöllä ja helppokäyttöisellä näppäimistöllä vaa’an 

toimintojen käyttö on nopeaa ja tehokasta. 

Vaaka toimitetaan neljän metrin pituisella liitäntäkaapelilla 

näyttölaitteelle. 

Toiminnot 

 Peruspunnitus 

 Kappalelaskenta 

 Toleranssipunnitus 

 Reseptipunnitus 

 Summaus 

 

Saatavilla olevat mallit 

 Vaakaelementti R4V(-S) on saatavilla kolmella kokovaih-

toehdolla: 

 800 x800 mm: 300 ja 600 kg 

 1500 x 1500 mm: 600, 1500 ja 3000 kg 

 2000 x 2000 mm: 1500 ja 3000 kg 

 
C20R4V(-S) -malliston kaikki mallit ovat saatavilla myynti-

punnitukseen varmennettuna. 



Mitat, vaakaelementti 

Mallisto 
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KAPASITEETTI LUKUTARKKUUS d 800 x 800 1500 x 1500 2000 x 1500 MYYNTIHYVÄKSYNTÄ 

300 kg 20 g     

300 kg 100 g     

600 kg 50 g     

600 kg 200 g     

1500 kg 100 g     

1500 kg 500 g     

3000 kg 500 g     

3000 kg 1000 g     

 Ajorampit 

 Erikoisvalmisteiset HD-ajorampit 

 Lattia-asennussarja 

 Myyntipunnitukseen varmennus 

 Akkuvarustus 

 Toinen RS-232 –liitäntä 

 Micro SD 

 USB –liitäntä 

 Ethernet –liitäntä 

 Analogiamoduli  I/O 

 Asennussarja näyttölaitteelle 

Optiot ja lisävarusteet Tekniset tiedot 

MALLI (L x S) MM KORKEUS OMAPAINO 

800 x 800 100-110 mm 42 kg 

1500 x 1500 100-110 mm 128 kg 

2000 x 1500 100-110 mm 205 kg 

Mitat, näyttölaite 

L x S x K mm 252 x 148 x 58 

Virtalähde 

Verkkovirta 

Käyttöjännite    90-230V 

Taajuus    50-60Hz 

Virrankulutus    1.4A 

 
Sisäisellä akulla (optio) 
 
Käyttöaika    16-48 tuntia 

Latausaika 

0% > 100%    8 tuntia 

80% > 100%    4 tuntia 

 
Käyttöympäristö 

Käyttölämpötila    -10C — +40C 
Varastointilämpötila   -20C — +60C 
 

Tietoliikenne 

RS-232 
 


