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Takarítson meg időt a mérleges 
raklapemelővel 
A WSP 2200 mérleges raklapemelő lehetővé teszi 
az áruk egyazon munkafolyamat keretében történő 
szállítását és megmérését. Nem kell időt tölteni a 
külön szállítással és rakodással! A rendkívüli 
pontossága tökéletesen alkalmassá teszi az áruk 
raktári megmérésére, a beérkező és a kiszállítandó 
áruk ellenőrzésére stb. 

 
A mérlegrendszer négy, nagy teherbírású 
mérőcellával, valamint egy ellenálló és rendkívül jól 
védett kijelzővel rendelkezik. A rendkívül 
felhasználóbarát kijelző beállítása logikus és 
egyszerű. Középen helyezkedik el, ami gyors és 
egyszerű leolvasást tesz lehetővé. 

 
A raklapemelő konstrukciója erős és robusztus. 
Nagyon egyszerű a használata és a 
karbantartása. 
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Műszaki specifikációk 
A WSP 2200 felhasználóbarát kijelzővel 
rendelkezik, melyet acéltok véd. 

 
A WSP 2200 jellemzői 
 Akár 2200 kg szállítására/mérésére is 

alkalmas 
 Négy, nagy teherbírású mérőcella, 

IP68  l Mérőcella pontosság: 
99,95% l Mérési lépések: 1,0 kg 

 Háttér megvilágítású kijelző, jól látható 
számokkal 
(30 mm) 

 Tara funkció (bruttó és nettó tömeg) 
 Sorszámozás és nulla-korrekció 
 Több mérés összegzése 
 Akár 250 üzemóra egyetlen 

töltéssel 
 Akkumulátorjelző 
 Süllyesztőszeleppel szabályozott 

süllyesztési funkció 
 Nagynyomású biztonsági szelep a 

túlterhelés megelőzésére 
 Zsírzógombok a legfontosabb mozgó 

alkatrészeknél 

 
 
 
 
 
 

A WSP 2200 tara, 
sorszámozási és nulla-
korrekció funkcióval 
rendelkezik 

 
 
 
 
 
 

A WSP 2200 elfordulási szöge 
210°, ami egyszerű 
manőverezhetőséget biztosít 
még a szűk területeken is. 

 
 
 
 
 
 

Megbízható, szivárgásbiztos 
hidraulikus rendszer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A WSP 2200 lehetővé teszi az áruk egyazon 
munkafolyamat keretében történő szállítását és 
megmérését. 
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Hang- vagy fényjelzés a kívánt tömeg elérésekor. Pontos mérési eredmények a 

négy, nagy teherbírású 
mérőcellának köszönhetően. 

A gumibevonatú kormányrúd 
kényelmes fogást biztosít. 

Robusztus, pontos és 
egyszerűen használható cég 
minden részében.
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Kérjen további információkat, 
vagy látogasson el a 
honlapunkra:  
www.logitrans.com 
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Termék (méretek, mm) WSP 2200 

Teherbírás, kg 2200 

Emelési magasság h3 200 

Villahossz l 1150 

Teljes magasság h1 590 

Villák teljes szélessége b5 560 

Hosszúság villák nélkül l2 415 

Teljes hossz l1 1570 

Villaszár szélessége e 171 

Tengelytávolság y 1200 

Teljes magasság h14 1220 

Magasság lesüllyesztve h13 92 

Teher középpont l/2 

Szabad talajmagasság m2 12 

A kerekek fordulási szöge 210° 

Villagörgők Tandem, poliuretán 

Kormányzott kerék Ø200 gumi 

Tömeg 99 kg 

 


