
 ز علت استفاده از باسکول آوی

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

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

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

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

 PT4000تن پند مدل   30خرید و قیمت باسکول آویز 

این مدل باسکول آویز ساخت برند پند از برند های مطرح در زمینه ساخت دستگاه های توزین و وزن کشی کاال می باشد و دارای ظرفیت  

یک باسکول آویز صنعتی است که به طور معمول آن را یا از    PT4000تن پند    30کیلوگرم( می باشد. باسکول آویز    30000تن ) 30

متری آن را تنظیم می نمایند.    200ه جرثقیل متصل می نمایند و سپس با استفاده از ریموت کنترل، تا فاصله  سقف آویزان می کنند و یا ب

 که این فاصله نسبت به رقبای این محصول یک مزیت به حساب می آید. 

اده از آن میسر باشد. از  با کیفیت مناسب بهره می برد تا از فاصله دور نیز امکان استف  LEDاین مدل باسکول جرثقیل از یک نمایشگر  

این مدل باسکول آویز می توان هم با برق شهری استفاده برد و هم به صورت سیار و با استفاده از باتری روی خود دستگاه از آن استفاده  

میسر می سازد.  کرد. حتی در شرایطی که دسترسی به برق وجود ندارد و یا برق قطع می باشد نیز این باسکول آویز امکان توزین کاال را  

گرم استفاده می شود. بدنه دستگاه از جنس    15000از این مدل باسکول آویز پند برای توزین مواد حداکثر تا سی تن و با دقت و حساسیت  

با    فوالد است و در برابر فشار و ضربه بسیار مقاوم بوده و می توان از آن در شرایط نسبتاً سخت نیز بهره برد. این باسکول، تک لودسل

 برند زمیک و جنس استیل ضد زنگ می باشد.

این مدل باسکول، تک لودسل با برند زمیک و جنس استیل ضد زنگ می باشد. فروشگاه اینترنتی بلک ابزار باسکول آویز پند را با بهترین  

دارای چاپگر، شارژر داخلی    PT4000سال گارانتی و تضمین بهترین کیفیت ارائه می دهد. باسکول آویز پند مدل    1قیمت و به همراه  

 می باشد.   CEو استاندارد 

 PT4000 تن پند مدل 30 باسکول جرثقیل

 امکان کار با باتری  •

 دارای نمایشگر ال ای دی •

 قابلیت اتصال به کامپیوتر و چاپگر  •

 بدنه مقاوم ساخته شده از فوالد •

 دارای چاپگر و پرینتر روی خود دستگاه  •



 الص( دارای پارسنگ)امکان محاسبه وزن خ •

 دارای قالب مناسب و مستحکم از جنس فوالد  •

 مناسب برای استفاده در انواع کارگاه ها و کارخانجات  •

 کیلوگرم   30000قدرت تحمل وزن  •

 گرم  15000حساسیت   •

 


