INS Artiscale ST6

Vejesystem for
elektriske stablere

Udviklet til elektriske stablere hvor robusthed og
driftssikkerhed har højeste prioritet

Produktdata

Specialdesignet metalskjold
Option: printer

INS Artiscale
- Vej direkte på trucken

INS Artiscale ST6
Intersoft Nexø A/S har udviklet
INS Artiscale ST6 til elektriske
løftevogne, alene med fokus på værdi
for brugeren gennem kvalitet og
driftsikkerhed.
Resultater der tæller!
Vi har udvalgt komponenter og
vejeceller af højeste kvalitet, således
at der opnås et vejeresultat på 0,1%
af den vejede byrde.
INS Artiscale ST6 monteres med INS
400 indikator. Dermed er det muligt
at få en lang række forskellige
informationer fra vejeprocessen som
taraværdi, brutto- og nettoværdier,
kg eller antal.
Se specifikationer.

Håndværk og konstruktion
På vores værksted er der arbejdet
intenst på at skabe mest værdi for
brugeren.
– Med INS Artiscale ST6 sikrer
specialudviklede gafler beskyttelse
af alle komponenter samt en lang
og stabil drift.
– Med INS Artiscale ST6 er der ingen
begrænsning ved den normale brug
af trucken.
– Med INS Artiscale ST6 er der ingen
sårbare og bevægelige dele.
Med INS Artiscale ST6 kan der
fortages vejning hvor som helst og
når som helst i virksomheden.

We design products for long term use
– because quality does matter!

Ideen bag det mobile vejesystem INS
Artiscale ST6 er en kombination af to
produktidéer – en vægt og en stabler.
Netop muligheden for at veje og
foretage en konkret måling når emner
og produkter alligevel håndteres,
forvandler trucken til et multiredskab,
der dækker mange forskellige behov i
logistik- og produktionsprocesserne:
• Kontrol med overvægt. Dette kan
både være ved pålæsning og
aflæsning – men også for at undgå
unødvendig slid af trucken
• Kvalitetssikring, som kontrol af
mængder, lagerbeholdninger, spild
og ikke mindst for at undgå
menneskelige fejlvurderinger eller
tællefejl.
• Sikkerhed - øget arbejdssikkerhed
via vægtkontrol i forbindelse med
flytning og lagring.
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Applikationer

Specifikationer
Kapacitet

: Som løftevognen

Nøjagtighed

: 0.1% af den vejede byrde.

Graduering

: Multiinterval:
0,2 kg op til 200 kg,
0,5 kg op til 500 kg,
1 kg op til maksimum
kapacitet

Display

: LCD display 20mm.

Option: Printer

INS Artiscale ST6 kan installeres på næsten alle typer
og modeller af stablere. Alt fra små stablere bag i
lastbilen til store stablere på lageret eller i
produktionen, kan få glæde af mobilvejning.

Indikatorfunktioner

INS ST-6 tilbyder:

: Normal vejning, manuel og
automatisk tara,
tjekvejning med alarm, tid
og dato, RS232 output
(seriel port), samt
styktællingsfunktion.

Høj-kvalitets og letlæselig indikator, med en lang række funktioner som
standard.

Keyboard

Viser brutto, tara og nettoværdier – ligeledes er der tid og dato på evt.
udskrifter. (Option – printer)

Tilsluttes stablerens batteri

Indikatoren er monteret i et robust og beskyttende metalskjold.

: 5 kontroltaster samt
On/Off tast

Strømforsyning
: 12 VDC
Strømforbrug : maksimum 7,5 VA
Beskyttelsesgrad
Indikator
: IP 65
Vejeceller
: IP 67

Optioner
Printer

: For udskrivning

Godkendt for køb & salg

: For fakturering efter vægten

Datakommunikation

: Trådløs kommunikation til PC eller håndholdt PDA

Mindre gradueringer

: Kontakt forhandler vedr. mulighed for mindre
gradueringer

Dimensioner
Gafler
A Gaffellængde
B Bredde over
gafler
C Gaffelbredde
D Bredde mellem
gafler
E Minimum
gaffelhøjde
F Maksimum
Gaffelhøjde

: 1150 mm
: +20 mm
: +20 mm
: -10 mm
: +5 mm
: +5 mm

* Specielle dimensioner efter forespørgsel
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