KLA SP Gulvvægt
Robust dynamisk glidestangsvægt i galvaniseret stål med vejeområde fra 10 til 300 kg.
KLA SP Gulvvægt er vægten, der ikke kan køres i
stykker. Den hybride industriplatformsvægt er robust,
nøjagtig og uden bevægelige dele. Gulvvægten er opbygget efter stålbåndsprincippet med en central placeret
vejecelle. Den særlige konstruktion uden bevægelig dele
gør KLA SP Gulvvægt ufølsom overfor store belastninger som eksempelvis truckkørsel.

Fakta KLA SP Gulvvægt
• Robust, nøjagtig og uden bevægelige dele
• Opbygget efter stålbåndsprincippet
• Central placeret vejecelle
• Ufølsom overfor store belastninger
• Driftsikker og nem at bruge
• Designet til krævende produktionsmiljøer
• Tåler nedspuling for effektiv og nem rengøring
• Godkendt til udvejning og afregning

Totalleverandør til fødevareindustrien
DK EL er specialiseret i gulvvægte til fødevareproducerende virksomheder. Vi kan levere gulvvægte som et enkeltstående
produkt og integrere det i jeres eksisterende pakkeri eller projektere og levere et komplet nyt pakkeanlæg.

Smarte features

Tekniske speciﬁkationer

KLA SP Gulvvægt har en stærk helsvejst konstruktion i rustfrit stål samt specielt hårdføre vejeceller. Det sikrer optimal
præcision, driftsikkerhed og høj hygiejnestandard. Gulvvægten kan monteres fritliggende på gulv, nedbygges i plan med
gulvet eller indbygges i maskinlinje.

Kapaciteter

500 kg x 0,2 kg
1.000 kg x 0,5 kg
1.500 kg x 0,5 kg
5.000 kg x 2 kg
10.000 kg x 5 kg

Vejeceller

1 stk.

•

Maksimal belastning

300 % af kapaciteten

Temperatur

-10 til +50 grader C

Finish

Vægten leveres lakeret eller varmgalvaniseret med rustfri vejeplade

Typegodkendelse

Vægten er typegodkendt til vejning
i forbindelse med køb og salg

Standardmål i mm

1000x1000, 1250x1250, 1250x1500,
1500x1500, 1250x1800, 1500x1800
eller
efter kundespeciﬁkke mål.

Højde

80 - 390 mm afhængig af kapacitet

Tilbehør

Indstøbningsramme for nedbygning,
vægtindikator, vægtindikator med tællefunktion, batteridrift, printer, stativ og
rullebaner.

•
•
•
•
•

Fuldsvejset konstruktion (ingen hjørner som kan
samle snavs og bakterier)
Bundramme og vareplade er fremstillet i
AISI 304 rustfrit stål
Inddækkede kabler forhindrer skidtansamlinger
og gør rengøringen lettere
Den forseglede vejeceller i rustfrit stål har
IP67 tæthedsgrad
Indbygningsrammer og opkørselsramper er
fremstillet i AISI 304 rustfrit stål
Tåler nedspuling for effektiv og nem rengøring

Har I brug for en robust gulvvægt?
I DK EL arbejder vi med alle faser fra projektering til den
afsluttende test og idriftsættelse. Med én samlet leverandør
får I en driftsikker gulvvægt, der er 100 procent tilpasset
jeres behov og produktionsmiljø.
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