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Displej

Zobrazení

Pracovní teplota

Napájení

Úroveň ochrany

Odběr

Rozměry

Barva

GRAVEX   AWC - WM
Podsvícený LCD 2x16 písmo

Tuny nebo kilogrami

Vícejazyčné

0° -50° C

18 -30 Vdc

IP40

0.5A a 24 Vdc

132x100x42mm bez příruby

Matně černá

Nová vyhodnocovací jednotka GRAVEX AWC - WM je instalována přímo v kabině řidiče a v reálném čase 
zobrazuje čistou a celkovou váhu, váhu přívěsu a návěsu a váhy náprav, s možností akustického alarmu v 
případě přetížení. GRAVEX AWC - WM používá bezdrátové digitální snímače umístěné na vzduchovém 
odpružení jednotlivých náprav a display, který zobrazuje všechna data. Systém byl vyvinut pro klienty, kteří 
chtějí vybavit svou flotilu přesným vážním systémem za co nejnižší cenu. Díky znalosti váhy svého nákladu 
můžete optimalizovat transportní časy a ekonomický výnos v bezpečí před přetížením a tudíž pokutami za 
přetížení.

ź  Bezdrátové vážení v průběhu nakládání
ź  Snadná a rychlá instalace
ź  Žádné pokuty za přetížení
ź  Náklad v zákonných mezích, včetně jednotlivých 
           náprav
ź  Univerzální systém (možná přemontáž
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VZDUCHOVÉ ODPRUŽENÍ 

Technical data
Napájení
Připojení
Frekvence
Range

Ochrana proti přetížení 
Pracovní teplota

Úroveň ochrany

Bezdrátové připojení
2.4 GHz
0-10 bar
20 bar
-40° -/ +85° C
IP66

Seznam dílů

Přesnost: 0 +/- 1%
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GRAVEX   AWC - WM Indikátor

Bezdrátové digitální snímače instalované na zadní nápravě tahače (1) a nápravách návěsu a přívěsu 

(2), zaznamenávají změny tlaku v odpružení v průběhu nakládky a odesílají je do vyhodnocovací 

jednotky GRAVEX   AWC - WM, která zobrazuje váhu v kabině řidiče. Snímače potřebují pouze 

připojení do vzduchového odpružení, jelikož mají vlastní napájení a díky bezdrátovému přenosu, 

nepotřebují žádné kabely. 

Primární vnitřní Li-ion baterie

Bezdrátový snímač 10 bar

Bezdrátový snímač 10 bar

Bezdrátový snímač 10 bar

Bezdrátový digitální senzor
Samonapájecí

Napájecí kabel
do cigaretové zásuvky

Napájecí kabel
se zvukovým alarmem

Volitelně

GRAVEX   AWC - WM je novou generací vážních systémů 
pro nákladní vozidla, vyvíjená pro dopravce, kteří potřebují 
znát váhu nákladu kdykoliv a kdekoliv. Nové bezdrátové 
snímače snižují dobu montáže a kombinují výhody nižší 
ceny a eliminace oprav poškozených kabelů u standartních 
snímačů.
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