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ZÁVĚSNÁ VÁHA MCWN „Ninja“
Lehká, třírozsahová jeřábová váha určená pro
vnitřní provoz. Je možné ji používat také v
režimu se zobrazením maxima nebo s podržením
navážené hodnoty. Součástí dodávky je dálkové
ovládání s dosahem 8 m, kterým je možné tarovat
váhu v celém rozsahu.Dodává se v plastovém kufříku
s madlem,celková hmotnost je 10 kg.

TECHNICKÁ DATA
* přesnost 0,1 % z konečné hodnoty.
* LCD displej, vysoký 25 mm
* pozinkované třmeny.
* voděodolná klávesnice s pěti tlačítky, ON/OFF,
Zero,Tare,Mode,Print.
* těleso váhy tvoří ocelová krabice opatřená vypal.lakem
* dálkové ovládání s dosahem 8 m
* provozní teplota -10/+40°
* maximální přípustné přetížení : 200 % celkové nosnosti
* bezpečnostní faktor K= 5
* napájení - 4 AA nabíjecí baterie na cca. 40 hodin provozu
* automat. vypínání nastavitelné po 1 - 30 minutách
* dálkový přenos pomocí radiových vln na frekvenci 868MHz
pro přenos do PC nebo do tiskárny,dosah 70 m uvnitř a 150 m
venku
*rozměry plastového kufříku 41x26x24cm
Opce
!!nutno objednat při dodávce váhy,dodatečně není možné funkce doplnit!!
- display do ruky –dálkový přenos hmotnosti (dosah 70 m uvnitř) s připojenou tiskárnou nebo
dalším vybavením(DFW…,3590…,TRS…,DGT60…, ukazovací jednotky)
- skutečný čas
- paměť
- externí popisovač nebo termální paměť
Dodávka sestává z váhy, dálkového ovládání,
přenosného plastového boxu, tří třmenů a závěsného háku.
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Kód
MCWNT6
MCWNT6M
MCWNT6RF
MCWNT6MRF
MCWNT9
MCWNT9M
MCWNT9RF
MCWNT9MRF

Max.kapacita kg
1500/3000/6000
6000
1500/3000/6000
6000
3000/6000/9500
9000
3000/6000/9500
9000
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Dílek kg
0,5/1/2
0,5/1/2
1/2/5
1/2/5
-

CE-M Dílek kg
2
2
5
5
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