
MCW09 WAGA HAKOWA SERII MCW09 "PROFESSIONAL" 

Waga hakowa wykonana ze stali nierdzewnej z 
ochroną IP67 przed kurzem i zachlapaniem, duży 
wyświetlacz LED o wysokości 40 mm, 
zapewniający maksymalną widoczność pod 
każdym kątem i w każdych warunkach 
oświetleniowych. 

Pojedynczy system bezpieczeństwa sprawia, że 
nadają się one do podnoszenia i ważenia 
ładunków.

Solidna i niezawodna konstrukcja, nadająca się 
do użytku wewnątrz i na zewnątrz. 

Dzięki niewielkim rozmiarom, wagi hakowe po 
podwieszeniu nieznacznie zmniejszają wysokość 
podnoszenia urządzenia dźwigowego.

Najlepsze rozwiązania dla
zaawansowanych aplikacji przemysłowych



CRANE SCALE: MAIN FEATURES

Pojedynczy system bezpieczeństwa podczas podnoszenia i ważenia ładunku.
Zgodnie z dyrektywami 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30 / EU.
Niezwykle jasny, duży czerwony wyświetlacz LED o wysokości 40 mm, który gwarantuje doskonałą widoczność wskazania masy 
pod dowolnym kątem, również z dużej odległości przy bezpośrednim świetle słonecznym.
Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz, dobra widoczność również w pełnym słońcu.
Regulowana intensywność świecenia LED.
Solidna stalowa konstrukcja ZE STALI NIERDZEWNEJ, stopień ochrony IP67 przetwornika tensometrycznego i elektroniki, przed 
kurzem , opadami i zachlapaniem. 
Wyposażone w zatwierdzone kajdany ocynkowane:
GR6 dla MCW09T3
GR6 dla MCW09T6
GR9 dla MCW09T9
GR12 dla MCW09T12
GR17 dla MCW09T17 
GR25 dla MCW09T25 
GR35 dla MCW09T30
GR55 dla MCW09T50
Kompaktowy rozmiar i niewielka odległość między górną i dolną szeklą.
Dokładność: +/- 0,05%  dla MAX zakresu dla modeli od 3T do 9T
Dokładność: +/- 0,1% dla MAX zakresu, dla modeli 12T do 50T
5-klawiszowa wodoodporna klawiatura: ZERO, AUTOMATYCZNA TARA, TRYB, DRUK i WŁ / WYŁ.
Programowalny filtr cyfrowy, zapewniający doskonałe wyświetlanie masy w każdych warunkach pracy.
Programowalna funkcja automatycznego wyłączania za pomocą klawiatury lub pilota.
Wyposażony w radiowy 6-klawiszowy pilot zdalnego sterowania.
Możliwość konfiguracji z interfejsem radiowym - 868 MHz lub WiFi, do połączenia z komputerem lub zdalnym terminalem i drukarką - opcja.
Akumulator o średniej żywotności około 30 godzin ciągłej pracy. 
Przystosowany do drugiej opcjonalnej, wyjmowanej baterii do ciągłej pracy 24/7.
Wyposażony w ładowarkę 230 VAC 50 Hz.
Programowalna kalibracja cyfrowa i konfiguracja bezpośrednio z klawiatury lub z komputera PC przez Dinitools.
Zakres temperatury pracy: -10 / + 40 ° C.

OPAKOWANIE ZAWARTE W CENIE
dla pełnej ochrony podczas transportu, waga hakowa dostarczana jest  wewnątrz solidnej drewnianej skrzyni, która jest specjalnie dla 
następujących modeli wag MCW09T12-1, MCW09T17-1, MCW09T25-1, MCW09T30-1, MCW09T50-1.

FUNKCJE ZDALENGO STEROWANIA

Waga hakowa wyposażona jest w pilot zdalnego sterowania, który pozwala na:
zerowanie; 
tarowanie; 
włączanie / wyłączanie funkcji; 
druk; 
wyłączenie wagi.



DOSTĘPNE FUNKCJE

PEAK (wyświetlenie maksymalnego wskazania.
HOLD (zapamietanie wskazania wagi na wyświetlaczu).
Sumowanie ważeń
lb/kg/N konwersja jednostek 
+/- kontrola masy.
Ważenie procentowe
liczenie sztuk
Peer-to-peer.
Wysoka rozdzielczość wskazań d HR (x 10)

WIDOK BOK WIDOK TYŁ  - AKUMULATOR



WIDOK Z PRZODU

Waga hakowa: posiada bardzo jasny wyświetlacz diodowy o wysokości cyfry 40mm.

MASA  WAGI / ZESTAWU

DOSTĘPNE WERSJE

MODELE

KOD PRODUCENTA
Max
(kg)

d
(kg) (kg)

d HR
(kg)*

MCW09T3-1 3000 1 1 0,5

MCW09T6-1 6000 2 2 1

MCW09T9-1 9000 5 5 2

MCW09T12-1 12000 5 - 2

MCW09T17-1 17000 10 - 5

MCW09T25-1 25000 10 - 5

MCW09T30-1 30000 20 - 10

MCW09T50-1 50000 20 - 10
(*) Odczyt z rozszerzoną dokładnością d HR (x 10) można uzyskać tylko za pomocą dodatkowej funkcji EHR. Funckaja dostepna jako opcja dodatkowa tylko  
podczas składania zamówienia. Koszt funkcji EHR - 100 Eur.
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