
 ز علت استفاده از باسکول آوی

برخی مواقع نیاز است تا اجناس به وسیله جرثقیل و یا ادوات لیفتینگ در حین بارگیری و یا تخلیه بار وزن کشی شوند. به طور مثال در  

گمرکات و بنادر اگر در زمان تخلیه بار از کشتی، وزن کشی صورت گیرد. در سرعت فرایند ترخیص کاال تاثیر بسزایی خواهد داشت.  

مشاغل و صنایع دیگر نیز این امر دارای اهمیت می باشد. به همین دلیل امروزه برای صرفه جویی و عدم اتالف    همچنین در خیلی از

 وقت از ترازو های دیجیتال آویز که با نام های باسکول آویز، باسکول جرثقیل و باسکول سقفی نیز شناخته می شوند استفاده می شود. 

 لتن کرین اسکی  2باسکول آویز 

گرم دارا می باشد.    500کیلوگرم را با حساسیت فوق العاده ی    2000تن آویز کرین اسکیل توانایی تحمل و محاسبه وزن تا    2باسکول  

این محصول دارای بدنه مقاوم و مستحکم از جنس فلز است که در برابر عوامل محیطی بسیار سرسخت و مقاوم می باشد. به طور معمول  

الب مستحکم می باشند که یکی از آن ها جهت آویز شدن باسکول به جرثقیل و یا سقف بکار می رود و  این باسکول آویز ها دارای دو ق

 .دیگری محل قرار گرفتن بار است

را توصیه   استفاده از باسکول کرین اسکیل اگر محصوالتی دارید که توزین آن ها توسط مقیاس های زمینی امکان پذیر نیست ما به شما

مجهز به لودسل کششی بسیار قوی و مقاوم است و محصوالت شما را با دقت باالیی توزین می کند. صنایع ساخت و    میکنیم. این دستگاه

 .ساز، کارگاه ها و کارخانجات، ضایعاتی ها و … از جمله مخاطبین این دستگاه به شمار میروند

مناسبی برخورد قیمت  از  باال  بسیار  کیفیت  با  مقایسه  در  اسکیل  کرین  به خود  محصوالت  را  دلیل مشتریان زیادی  به همین  ار هستند 

 .اختصاص داده اند

می باشد و از فاصله دور نیز قابل  led نمایشگر این باسکول به عنوان یکی از اصلی ترین مالک ها برای انتخاب مشتریان، از نوع 

 .کان پذیر می باشدنیز ام lcd رویت خواهد بود همچنین در صورت درخواست کاربران امکان ارائه نمایشگر

در قسمت بدنه ی باسکول کلید های عملیاتی وجود دارد که به تنظیمات باسکول مربوط می باشد و این کلید ها به دلیل سیار بودن باسکول  

باشد. از آنجایی که  نیز تکرار شده است. ریموت کنترل، یک افزونه خوب و کاربردی در این محصول می  بر روی ریموت کنترل 

ی از کاربر قرار می گیرد بنابراین انجام تنظیمات دستگاه توسط ریموت کنترل صورت می پذیرد. ریموت  در فاصله دور  باسکول این

کنترل کالیبراسیون دستگاه، صفر کننده، پارسنگ، خاموش و روشن کرئن دستگاه را پشتیبانی میکند. تا کاربر بتواند از فاصله ی دور  

نمایش داده شده بر روی باسکول را در هر توزین هلد نماید و برای مدتی بر روی    تنظیمات باسکول صنعتی را کنترل نموده و یا وزن

 . نمایشگر ثابت نماید

از قابلیت های با ارزش باسکول سقفی کرین اسکیل امکان اتصال باسکول به نمایشگر پرینتر دار به صورت وایرلس می باشد که به  

گزارش توزین از باسکول را می دهد و عالوه بر نمایشگر باسکول که در ارتفاع کاربر امکان مشاهده از مسیر نزدیک و حتی دریافت  



قابل مشاهده است نمایشگر دوم چاپگر دار بر روی میز یا روی دیوار قابل نصب می باشد که بدون نیاز به کابل و به صورت وایرلس  

ذیر می باشد و همچنین باسکول دارای باتری داخلی می  اطالعات را ثبت و نمایش می دهد ، تغذیه ی باسکول توسط برق شهری امکان پ

 . آمپر است و به راحتی شارژ مجدد می شود 6ولت  6باشد که 

تن کرین اسکیل بسیار سبک است و جا به جایی آن کار چندان دشواری نخواهد بود. فروشگاه اینترنتی بلک ابزار باسکول    2باسکول  

 .سال گارانتی و تضمین بهترین کیفیت ارائه می دهد 1راه کرین اسکیل را با بهترین قیمت و به هم

  تنی  2باسکول جرثقیل  

 امکان کار با باتری  •

 دارای نمایشگر ال ای دی •

 امکان اتصال بی سیم به کامپیوتر  •

 اتصال به پرینتر جانبی)حرارتی و سوزنی(  •

 دارای پارسنگ)امکان محاسبه وزن خالص(  •

 الد دارای قالب مناسب و مستحکم از جنس فو •

 مناسب برای استفاده در انواع کارگاه ها و کارخانجات  •

 امکان اتصال بی سیم به نمایشگر جانبی)نمایشگر پرینتر دار( •

 کیلوگرم  2000قدرت تحمل وزن  •

 گرم   500حساسیت   •

 


