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Wegend vorkenbord
voor vorkheftrucks

GPW
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Het GPW wegende vorkenbord is een zeer nauwkeurig weegsysteem en kan gecombineerd worden met rotators,
klemmen etc. De indicator kan voorzien worden van een printer die ter plekke de weegdata op een bon uitprint, of kan
de data via RF on-line overzenden naar het computer netwerk. Met het Bruss GPW wegende vorkenbord weegt u rollen,
vaten, kisten en pallets tijdens het transport, op de plaats van handling. U spaart tijd tijdens het controleren van
binnenkomende en uitgaande goederen, bij het bepalen van expeditiegewichten en bij het afvullen van big-bags in het
productieproces. De voeding voor het weegsysteem komt vanaf de batterij van de vorkheftruck.

Functies

De functionaliteit van de GPW wordt bepaald door de
indicator.
Alle Bruss-indicatoren kunnen worden toegepast en
daarmee zijn alle weegtechnische toepassingen
beschikbaar.

Specificaties

Capaciteit: 2500 / 5000 / 7000 kg
Schaaldeel: 2 / 5 / 10 kg Maximale
afwijking:
0,2% van het gewogen gewicht

Afdichting:
Krachtopnemers en bekabeling IP67
Indicator IP65

Voeding: vanaf de batterij van de heftruck

Wegend vorkenbord GPW

Opties

¨ Printer voor het uitprinten van weeggegevens
¨ RF dataoverdracht tussen vorkenbord en indicator
¨ Draaibare indicator voor optimale afleesbaarheid

vanuit verschillende richtingen
¨ Overige opties op aanvraag

Bij speciale opties kunnen de standaard maten /
specificaties afwijken.

De kleuren van het weegsysteem op de foto’s kunnen
afwijken

AFMETINGEN
(in mm)

GPW 2500
(FEM 2)

GPW 5000
(FEM 3)

GPW 7000
(FEM 4)

A breedte vorkenbord * 1055 1120 1400
B dikte  110  135 160
C breedteverlies

vorkenbord (x 2)
65 80 110

D hoogte vorkenbord  407  508  635
E hoogte doorkijkvenster  120  170  210
F breedte doorkijkvenster 1/3 van A 1/3 van A 1/3 van A

* bij opdracht aan te geven

EIGENSCHAPPEN

Kleur : geel, epoxylak
Eigengewicht  : 225 / 450 / 650 kg

Tolerantie: +/- 2 mm
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