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 �  Funções básicas, melhor compra no 
sector

 � 5 Minutos tempo de instalação

 � Completamente wireless: sem 
cablagem

 � Calibração digital

 � Comunicação via Bluetooth p/ display

 � LEDs indicam o estado da bateria

 � Testado 1.000.000 ciclos à 125% da 
capacidade

BALANÇAS  PARA  EMPILHADORES

Sem fios e com funções básicas

VANTAGENS

Melhor preço 
Ligar & pesar



OPÇÕES*

* O uso de opções podem alterar as especificações relacionadas. rev.20170926  Changes reserved
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 � Correção automática e manual do zero

 � Peso bruto/líquido

 � Tara automática e manual

 � Somatório com número de sequência

 � Saída de dados para impressão

 � Menu de utilizador para gestão de energia

 � Mensagens de erro no visor

 � Função Auto-desligamento para uma duração longa da 
bateria

 � Proteção contra sobrecarga de 200%

FUNCTIONS DIMENSÕES EM MM

ESPECIFICAÇÕES DE SERIE

•  Bateria facilmente substituível, recarregável, ergonómica e 
robusta em cada garfo. Carregador incluído.

•  Indicador alimentado por 4 pilhas AA

•  O sistema tem uma função de auto desligamento para 
uma longevidade ideal da bateria

•  O operador pode personalizar as configurações 
de alimentação no menu do indicator “gestão de 
alimentação”

 � Capacidade  2.500 kg, FEM 2A

 � Graduação  2kg de margem 0 - 2,500 kg

 � Tolerância do sistema 0.2% da capacidade da balança

 � Indicador  LCD, dígito com 18 mm altura, retro- 
   iluminação ajustável

 � Sinal de transferência Bluetooth, classe 1

 � Controlos  4 teclas de função, tecla ON/OFF

 � Classe de proteção IP65 / NEMA 4

 � Indicador em suporte-RAM ajustável
 � Impresora térmica 6V
 � par de baterias recarregáveis para garfos
 � Baterias AA recarregáveis para o Indicador/display
 � Porta garfos FEM 2B

ALIMENTAÇÃO

2500 kg*

FEM2

A Comprimento dos garfos 1150

B  Largura do garfo 133

C Altura acima do suporte 
do

68

D Altura do porta-garfos 407 

D” Distância entre unhas 418

E  Altura abaixo do porta-
garfos** 

76/152

F Distância ao porta-garfos 
até ao  batente de palete

80

G Espessura na ponta de 
garfos

15

H Largura da base dos 
garfos

100

I Largura do invólucro da 
bateria  

55

J Altura do batente de 
palete

90

K Altura do garfo 58

L Espessura do garfo  59

Weight, per fork 67 kg

Tolerância +/- 2 mm

* Capacidade especificada com centro da carga a 500 mm

** Especifique no pedido o tipo de garfo, tolerância +/- 5 mm


