
 
 

 

 

 Produktdata 

 

 
 
 
 
 
INS Pondero serien er en serie af 
løftevogne og sakseløftere med vægt. 
 
Pondero serien er designet i et tæt 
samarbejde mellem eksperter i 
produktion af løftevogne og eksperter i 
mobile vejesystemer. Dette er garant 
for produkter af højeste kvalitet.   
 
Pallevognene er danskproducerede og 
kendt over hele Europa. De er især 
berømte for deres høje kvalitet, 
brugervenlighed og robusthed.  
 

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

 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                       
                                                        
 
 

INS Pondero HP400  
Alle Pondero vejesystemer er indbyggede i danskproducerede løftevogne 
af høj kvalitet – med enestående præstationsevne og lang levetid.  

www.mobilvejning.dk 

Fordele: 

• Nøjagtigt vejeresultat med 4 

indbyggede vejeceller. 

Nøjagtigheden er 0,1% af den 

vejede byrde.         

• Robust og sikker vejning grundet 

den højtudviklede mekaniske 

konstruktion og elektronikkens 

høje kvalitet. 

• Ingen begrænsninger for den 

normale brug af pallevognen.  

• Alle komponenter af højeste 

kvalitet. 

• Indikator viser brutto- og 

nettovægten. 
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Metalskjold for høj beskyttelse 

92 
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• Funktioner som multiinterval, 

styktælling og RS232 udgang er 

standardfunktioner. 

• Det ideelle vejesystem – robust, 

nøjagtigt og nemt at bruge. 

• INS Pondero er unik – en 

vejepallevogn med samme 

standard gaffeldimensioner som 

pallevogne uden vægt. Kan 

anvendes til hel- og halvpaller 

såvel som til kvartpaller 

• Egenvægt på kun 92 kg. 

 
 Made in EU 



 
 
 

 

  Dimensioner 

Intersoft Nexø A/S · Sdr. Hammer 188 · DK-3730 Nexø · Tlf.: +45 56494301 · Fax +45 56493980 ·  info@mobileweighing.com 
 

 www.mobilvejning.dk 

Kapacitet : 1500 kg  
 

Egenvægt:  : 92 kg 
 

Nøjagtighed  : 0.1% af den vejede byrde. 
 

Graduering  : Multi interval: 0,2 kg op til 200 kg, 0,5 kg op til 500 kg,  
   1 kg op til 1.500 kg 
 

Display  : LCD display 20mm. 
 

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

Keyboard : 5 kontroltaster samt On/Off tast 
 

Temperaturområde 
Drift  :    0° - +40° C 
Opbevaring  : -10° - +50° C 
Luftfugtighed : <90%  
 

Batteri  : Genopladeligt 6V/4Ah  
 

Driftstimer  : 40 timer med autosluk indstillet efter 10 minutters stilstand 
(programmerbart) 

 

Lader : 230 VAC 
Genopladningstid : Ca. 4 timer  
 

Beskyttelsesgrad   
Indikator : IP 65 
Vejeceller : IP 67 
 

Styrehjul : Polysoft 
Lasthjul : Polysoft, singelhjul 

Specifikationer 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      INS Pondero HP400 tilbyder: 

• Normal vejning: Løft, vej og gå. 
• Vejning ved brug af tara. (Brutto- / Nettovejning) Både manuel og automatisk tara  
• Tjekvejningsfunktion med alarm samt styktællingsfunktion 
 

 
Gafler 
Gaffellængde : 1130 mm 
Bredde over gafler :   520 mm 
Gaffelbredde :   160 mm 
Bredde mellem gafler :   200 mm 
Min. Gaffelhøjde :     85 mm 
Max. Gaffelhøjde :   195 mm 
Til top af indikator :   795 mm 

 

Optioner 

• Mindre gradueringer:  
  For specielle applikationer 
 
• Rustfristål versioner:  
 Vælg mellem flere forskellige grader 
af rustfristål versioner 

 
• Øvrige dimensioner:  
 Anden gaffellængde og bredde  
 
• Godkendt for køb og salg 
 OIML Klasse III med 2000 delinger. 
  
• Andre hjul: 
Vælg mellem tandem-lasthjul eller 
hjul i andre materialer som gummi, 
nylon m.fl. 
 

• Anden kapacitet: 
Fås også til 2000 kg med 6 
vejeceller 
 

• Printer: 
For udskrivning af vejeresultater 

• Kan dreje 
220˚ for 
nem 
håndtering. 

• Indikator af høj kvalitet er sikkert beskyttet af 
metalskjold.  

• Brugervenlig med stort LCD display 
• Viser både brutto- og nettovægt 

 

• Svejset metalskjold for høj beskyttelse 

• Støjsvage hjul af polysoft som standardhjul 

• Går automatisk 
i neutral 
position 

• 4 vejeceller for nøjagtigt vejeresultat 

Printer: 
Beskyttet af 
metalskjold 


