
 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  

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

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

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

 ل کیلویی کرین اسکی  200باسکول آویز  

کیلویی آویز کرین اسکیل یک محصول خوب و با کیفیت است از کشور چین است که به عنوان بهترین نوع باسکول آویز    200باسکول 

کیلویی ارائه میگردد. این دستگاه را با نمونه های مشابه که از جنس پالستیک برخوردار هستند مقایسه نکنید چرا که در ساخت    200

 .قاوم ترین قطعات استفاده شده استاین باسکول از بهترین و م

قالب استیل ضد زنگ میباشد که کاربرد آن  2کیلویی آویز از فلز مقاوم و سخت ساخته شده است و مجهز به  200جنس بدنه باسکول 

ست و نتابج  ساخته شده ا lcd میلیمتری و از جنس   18ها برای آویز شدن دستگاه و نیز آویز کردن کاال میباشد. نمایشگر این محصول،  

 .توزین را کامال واضح در اختیار شما قرار میدهد

نکته جالبی که در این باسکول آویز قابل ذکر است داشتن ابعاد کوچک و وزن کم میباشد بنابراین میتوانید با نگه داشتن یک سر قالب آن  

تبدیل کرده است و به شما کمک میکند تا در  در دست خود، توزین را انجام دهید این ویژگی این محصول را به یک باسکول پرتابل 

 ,on, off, tare صورتی که شرایط آویز کردن دستگاه فراهم نباشد نیز بتوانید وزن کشی را انجام دهید. این دستگاه مجهز به کلیدهای

hold, unit  باسکول کرین اسکیل از می باشد. برای استفاده از این محصول نیازی به برق شهری نخواهید داشت. منبع تامین انرژی

 .طریق باتری صورت میپذیرد و با اتمام شارژ باتری میتوانید به راحتی آن را تعویض نمایید

نمایش ولتاژ، هشدار اضافه بار، خاموشی خودکار جهت ذخیره انرژی باتری از دیگر ویزگی های این محصول کاربردی بشمار می  

مشتریان به این محصول باکیفیت، رنگ بندی متنوعی را برای آن در نظر گرفته است که    آید. کمپانی کرین اسکیل به منظور جلب توجه

سال   1بر اساس سلیقه مشتریان انتخاب میگردد. فروشگاه اینترنتی بلک ابزار باسکول کرین اسکیل را با بهترین قیمت و به همراه  

 .گارانتی و تضمین بهترین کیفیت ارائه می دهد

  کیلوگرمی   200باسکول جرثقیل  

 امکان کار با باتری  •

 دارای نمایشگر ال سی دی  •

 امکان اتصال بی سیم به کامپیوتر  •

 اتصال به پرینتر جانبی)حرارتی و سوزنی(  •

 دارای پارسنگ)امکان محاسبه وزن خالص(  •

 دارای قالب مناسب و مستحکم از جنس فوالد  •

 مناسب برای استفاده در انواع کارگاه ها و کارخانجات  •



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

 کیلوگرم   200قدرت تحمل وزن   •

 گرم   100حساسیت   •

 


