PHANTOM Vinç Kantarı

Phantom crane scale

Phantom crane scale
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PHANTOM crane scale

Phantom vinç kantarı; vinç üzerindeki malzemenin yüklenirken ya da
boşaltılırken tartılması amacı ile kullanılır. Phantom Vinç kantarı; Makine
üreticileri, hammadde satıcıları (özellikle demir, çelik) veya muhtelif sanayi
kollarında faaliyet gösteren üretici firmaların ürün veya hammadde vinç üzerinde
iken miktar kontrolünü yapabilmesini sağlar. Kullanımı gayet basittir, Vinç
kantarının omega kilidi vinç kancasına takılır, yük vinç kantarının kancasına
asılarak tartım işlemi yapılır.
Phantom vinç kantarı sıfırlama, dara alma ve toplam yapabilme özelliklerine
sahiptir. 20mm 7 segment parlak display ile uzak mesafelerde dahi yük
değerinin okunması mümkündür. Dahili şarj edilebilir aküsü ile kullanım süresi
72 saattir. Akü şarjı azaldığında ekranda düşük şarj uyarısı verir. Alüminyum
döküm gövdesi, statik fırın boya ile kaplanarak endüstriyel şartlara dayanımı
yükseltilmiştir. 2, 5, 7 ton kapasitelerde üretimi yapılmaktadır.
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PHANTOM crane scale

Phantom crane scale is used for weighing of the material, when it is loaded.
Phantom Crane Scale enables machine manufactures, raw material sellers
(especially steel, iron) or manufacturers operating in various branches of
industry to make quantity control, when the product or raw material is on
the crane. It is easy to use. Omega lock of crane scale is attached to crane
hook. Weighing is made by attaching the load to crane hook.
Phantom Crane Scale is able to reset, lead to deadweight and sum. It is
possible to read the load value from distance points owing to its 20mm 7
segments bright display. It can be charged interiorly. Its aluminum cast trunk
is coated with static oven drying to increase its strength against industrial
conditions. It is produced in 2, 5, 7 ton capacities.
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PHANTOM crane scale

20 mm 5 hane display ile kolay okunabilme
Easy to read 20mm 5 digit 7 segment display
Yüksek hassasiyet (1 000 000 iç sayım)
High resolution (1.000.000 counts)
“ Zero” tuşu ile sıfırlama
With zero ,hold and tare functions
“ Tare” tuşu ile dara alabilme
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“Charging” and “low power” indication
Toplam tuşu ile toplama yapabilme imkanı
Industrial cast aluminium enclosure
Düşük şarjı ekranda uyarı olarak gösterir ve bu durumda tartım yapmaz.
AC 220V / 50Hz power source
Darbelere mukavemetli Endüstriyel alüminyum gövde
1-2-5-7 ton kapasite
Avaliable in 1-2-5 and 7 tones capacities
DC 12V şarjlı (NiCd) pil ile 48 aralıksız çalışma imkanı
DC 12 V rechargeble NiCd battery

84

