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Jeřábové závěsné váhy
Jeřábové váhy jsou užitečnými pomocníky v běžném
provozu. Používají se pro vážení materiálů, surovin
a břemen ve všech provozech, jakými jsou například
strojírny, slévárny, sklady materiálu nebo ve stavebnictví.
Lze je využít
jak pro obchodní
styk, tak pro
kontrolní vážení d
Závěsné jeřábové váhy lze rozdělit na 2 kategorie: A) váhy obchodní – pro použití
v obchodním styku,
B) váhy technologické
– pro kontrolní vážení.

nebo materiálu na základě zobrazené
hmotnosti břemene na displeji váhy. Elektronika váhy je dokonale utěsněna proti
prachu a vodě krytím IP-65. Předností jeřábových vah Zeman-váhy, je snadné vyjmutí akumulátoru pro dobíjení a natočení displeje do požadovaného zorného úhlu.
Váhy mají velký, dobře čitelný LED displej
a snadno se ovládají.
Druhá kategorie, váhy technologické,
jsou bez možnosti ověření pro obchodní
vážení. Tento typ vah nepodléhá ověření
a nesmí se tak používat pro obchodní vážení. Využití nacházejí jako kontrolní měřidla v různých provozech, kde je potřeba
mít přehled o hmotnostech manipulovaného materiálu. Jednou z velmi oblíbených a často používaných vah v provozu
je závěsná jeřábová váha CAS THZ.

Jeřábová váha CAS THZ

Jeřábové váhy mají
robustní tělo, jsou
opatřeny závěsnými
prvky – horním třmenem určeným pro
zavěšení váhy na
hák jeřábu a dolním
hákem pro zavěšení
břemene. V základním provedení jsou
většinou dodávány se
závěsnými prvky, dálkovým ovládáním a
dobíječkou.
První kategorie, váhy
ověřitelné, jsou dodávány včetně prvotního
ověření-certifikace dle
zákona o metrologii,
které je platné po dobu 2 let a váhy lze
používat v obchodním styku. Umožňují
stanovit cenu zboží
T+T T e c h n i k a a t r h 9 / 2 0 1 7

d
Závěsná jeřábová váha CAS THZ nachází
uplatnění pro svou bezúdržbovost a snadné ovládání ve všech průmyslových odvětvích. Váha je vhodná pro kontrolní převažování zavěšených břemen. Tělo
váhy je robustní a vysoce odolné.
Materiál základního těla váhy je ze
slitiny železa. Váha je napájena bezúdržbovým akumulátorem 6 V/10 Ah
a délka provozu na jedno nabití je
cca 80 hodin. Tenzometrický snímač
váhy je vyroben z kvalitní ušlechtilé
oceli. Výhodou této váhy je výborně
čitelný červeně svítící LED displej
s výškou číslic 38 mm. Jeřábová Váha
CAS THZ nabízí funkci tárování, nulování
a HOLD, tzn. zprůměrování hmotnosti při
pohyblivém břemeni. Zároveň lze nastavit
režim spánku na 0, 5, 15 nebo 30 min.
Provozní teplota pro tyto váhy je –10 °C
až +40 °C. Dodává se ve variantách váživosti: 3, 5 a 10 tun. Váhy jsou standardně
dodávány se závěsnými prvky a dálkovým
ovládáním.
Jeřábové váhy jsou oblíbeným pomocníkem v provozu. V případě zájmu o jeřábové váhy neváhejte kontaktovat společnost Tesort, jejíž pracovníci Vám rádi
navrhnout nejvhodnější řešení pro Váš
provoz.
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