
RCS PLUS

  Usor de calibrat

  Potrivit pentru aplicatii industriale

  Poate fi  utilizat si la stivuitoarele cu furci 
rotative sau cleme

  Acuratete buna

CANTARE PENTRU STIVUITOARE

Cantar pentru sistemul hidraulic al stivuitoarelor

BENEFICII

Calitate de top
Indestructibil
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OPTIUNI PREMIUM*

* Utilizarea optiunilor ar putea modifi ca specifi catiile mentionate

  Comunicatie Bluetooth sau WLAN

  Imprimanta termica si matriceala in carcasa 
separata

  Convertor 80/48/36/24Vdc - 12Vdc

  Valva hidraulica blocatoare de capacitate 
mare, pentru capacitati sub 30.000 kg; 
diviziune 20 kg

RCS PLUS

DATA SPEED SRL

T. +40 264 566 473, F. +40 364 815 440

office@cantare.com.ro, www.cantare.com.ro

Str. Corneliu Coposu Nr. 103, 

Cluj-Napoca, RO-400235, Jud. Cluj, Romania

FUNCTII

  Afi sare mesaje eroare pe ecran

  Calcul in kg sau lb

  Totalizare cu alocare numar cantarire

  Introducere cod (5 caractere)

  Introducere manuala a tarei

  Cantarire bruta/neta

  Corectie manuala la 0

CUM FUNCTIONEAZA RCS PLUS
Operatorul ridica o incarcatura pana la inaltimea de referinta 
marcata la aproximativ 80cm de sol.  Apoi apasa butonul de 
pe indicatorul de greutate, iar sistemul va cobora automat 
furcile cu aproximativ 2cm. In timpul coborarii controlate, pe 
ecran se va numara descrescator 4….3….2….1…. timp in care 
sistemul va calcula greutatea si apoi o va afi sa pe ecran. 

Sistemul RCS PLUS are o valoare 0 dinamica. De fapt acesta 
valoare refl ecta presiunea de ulei din circuitul hidraulic al 
catargului cand furcile sunt neincarcate. Dupa descarcarea 
furcilor valoarea de pe ecran va reveni la punctul de 0, 
furnizand operatorului informatia actuala cu privire la o 
posibila deviere a punctului de 0 in timpul utilizarii.  Devierea 
punctului de 0 poate sa apara in timpul utilizarii stivuitorului 
cand temperatura uleiului poate sa creasca, ceea ce va 
afecta presiunea din sistem, respectiv si valoarea punctului 
de 0. Valoarea dinamica 0 furnizeaza aceasta informatie 
stivuitoristului. O deviere a punctului de 0 poate fi  usor 
corectata facand o cantarire fara incarcatura si restabilind 
punctul de 0.

AMBALAJUL SISTEMULUI

  Manual operare

  Instructiuni de montare si calibrare

  Marcaje autoadezive pentru referinta inaltimii

  Indicator 3100n impreuna cu suport de montare RAM

  Valva hidraulica de blocare cu senzor de presiune ulei si 
regulator de reglare debit

SPECIFICATII STANDARD

  Alimentare 12Vdc, de la bateria utiliajului

  Clasa de protectie IP65

  Taste 4 taste de operare, tasta pornit/
oprit

  Indicator LCD, inaltime cifre 18mm, iluminare 
ajustabila

  Toleranta cantarului 0,2% din capacitatea de cantarire

10 kg la 10.000 kg capacitate

5 kg la 5.000 kg capacitate

  Diviziune 2 kg la 2.500 kg capacitate

  Capacitate 2.500, 5.000 sau 10.000 kg

Atentie: toleranta de 0.2% poate fi  garantata numai daca 
catargul stivuitorului este intr-o stare buna si daca sistemul 
de cantarire este utilizat corect. Rolele si rulmentii catargului 
trebuie sa fi e corect lubrifi ate. In timpul cantaririi, catargul 
trebuie sa fi e in pozitie verticala, iar incarcatura trebuie sa fi e 
centrata pe furci.


