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• Väldigt lång batteritid
• Automatisk vägning
• Enkel installation
• Konfigurerbar lastdata
• Parkopplat system
• Snygg design
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Länken till framtiden

ScaleLog Forest är kranspetsvågen som
erbjuder en trådlös vägning med många
års batteritid, bekvämlighet, noggranhet,
enkelhet och som samtidigt är väldigt
funktionellt.
Trådlös vägning
Med det trådlösa vågsystemet
ScaleLog Forest
slipper du slangar
och sladdar fram
till länken, det
enda som behövs
är länken. Det integrerade systemet och batteriet
sköter resten.
Lång batteritid
Tack vare användingen av
smarta algoritmer
och avancerad teknik kan vi erbjuda ett
trådlöst vågsystem som har minst fem

års batteritid. Så glöm bort batteribyte
och fokusera på lastningen.
Automatisk
Genom sensorer och gyroskop kompenserar vi både för accelerationer och lutningar som länken utsätts för. Dessa används
även för att automatisk registrera vägningarna vid bästa tillfälle. Detta ger dig
en korrekt vägning av det du lastar.
Enkel
Instrumentet är väldigt lätt att använda.
När du ska börja lastningen behöver du
bara väcka länken med en enkel knapptryckning och det är redo för vägning.
Instrumentets knappar och system är
dessutom lätta att lära sig.
Innehållsrik datafil
När lastningen är färdig kan du enkelt skicka en fil trådlöst till datorn som
innehåller all information om lastningen
du vill veta. Den innehåller till och med
hur mycket av ett visst träslag du har lastat på just vilken plats på bilen.

Teknisk specifikation
(våglänk)

Teknisk specifikation
(instrument)

Kapacitet för lyft1

Anpassning efter
önskemål

Antal travar

Upp till 9st

Mätmetod

Tryckgivare

Lastmetoder

Automatisk & manuell
på-/avlastning

Kompensation

Acceleration & vinkel

Strömförsörjning

10-30V

Batteritid

Minst 5 år

Strömförbrukning

Mindre än 200mA

Trådlös teknik

868MHz radio

Vikt3

285g

Dimensioner (mm)

L196 x B125 x H36

Vikt2

~28kg

Dimensioner (mm)

2

~L405 x B174 x D152

Beror på konfiguration

3

Vanligaste kapaciteten är mellan 3-20 ton.
Beror på länkens kapacitet
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ScaleLog utvecklar
trådlösa vågsystem
som erbjuder många
funktioner och som är
lätta att använda.

