
 باسکول آویز  

یکی دیگر از ابزار های وزن کشی و یا توزین کاال باسکول آویز دیجیتال می باشد که از آن برای وزن کشی  

کاالهایی که امکان وزن کشی به صورت عادی و با استفاده از باسکول های معمولی را ندارند استفاده می  

از یک   آلیاژ فوالدشود. باسکول آویز )ترازو آویز( تشکیل شده  از  و همین طور    یبدنه ی بسیار مقاوم 

باسکول آویز ها معموالً به یک قالب مجهز می باشند که با استفاده از این قالب اجسام را به این باسکول  

آویز متصل می کنند و با استفاده از جرثقیل بلند کرده و در همین حین وزن کشی نیز صورت می پذیرد. اما  

ز ها می توان حتی بدون استفاده از جرثقیل و با اتصال آن ها به سقف کارگاه ها و یا  از این باسکول آوی

نمودرکا استفاده  نیز  آورد  خانجات  بدست  را  اجسام  دستگاه  و وزن  این  استفاده  گمرکی  عمده   ، در مراکز 

 و... می باشد.  انبارها و همچنین آهن فروشی ها

 کاربرد های باسکول آویز 

صنعت از باسکول آویز ها در امر انبارداری بسیار استفاده می شود. به این صورت که زمانی که  امروزه در  

بار، با هر وسیله ای اعم از کشتی، کانتینر ها، تریلر ها، کامیون های کوچک و بزرگ و... به انبار ها ارسال  

بار در انبار ها به وسیله    می شود. به جهت سرعت دهی به امر انبارداری و تخلیه بار در حین خالی کردن

جرثقیل و یا باالبر ها از باسکول آویز جرثقیل استفاده می شود که این امر سبب می شود که در حین تخلیه  

 بار وزن کشی و توزین کاال ها نیز به سرعت انجام شود و دیگر نیازی به وزن کشی دوباره آن ها نباشد. 

 مزایای باسکول آویز دیجیتال 

سکول آویز دیجیتال می توان به وزن کم و قابل حمل بودن آن اشاره نمود و در کنار وزن کم و  از مزایای با

قابل حمل بودن باسکول آویز دیجیتال امکان کار با باتری و بدون نیاز به برق این دستگاه، استفاده از این  

لت می بخشد و به همین  باسکول آویز جرثقیل را در مکان هایی که دسترسی به برق امکان پذیر نبوده سهو

سبب به این دستگاه باسکول قابل حمل نیز می گویند. از نظر دقت و سرعت وزن کشی )توزین( کاال این  

آویز ها نمیکنند و    ،باسکول  تفاوتی  بازار  باسکول های معمولی  امکانات متمایز  با  داشتن برخی  در  فقط 

شاره کرد که در برخی از مدل ها موجود می باشد هستند. از جمله این امکانات می توان به داشتن چاپگر ا



اما تمامی مدل های باسکول  دارای چاپگر داخلی می باشد     PT4000به طور مثال باسکول آویز پند مدل  

آویز دارای چاپگر نمی باشند ولی می توان با اتصال آن ها به چاپگر جانبی این قابلیت را نیز با آن ها اضافه  

   نمود.

یکی دیگر از امکانات باسکول آویز ها نمایشگر های دیجیتال استفاده شده در آن ها می باشد که برخی مدل  

ها از نمایشگر ال ای دی و برخی مدل ها از نمایشگر ال سی دی بهره می برند که وزن کاال را به صورت  

کنترل از راه دور را نیز اغلب دارا دقیق به کاربر نمایش داده و با توجه به این که باسکول آویز ها قابلیت  

دارای پارسنگ نیز می باشد که وزن کشی را  این باسکول آویز    می کند.شایانی  می باشند به کاربر کمک  

 برای کاربر راحت می کند.

 ظرفیت باسکول آویز ها 

پرفروش تن نیز می رسد. اما از ظرفیت های   30کیلوگرم شروع شده و به    100ظرفیت باسکول آویز ها از  

از   تن اشاره نمود.  5تن و باسکول آویز    3تن، باسکول آویز    2باسکول آویز می توان به باسکول آویز  

انجات  حتی بعضاً در کارختن در کارگاه های کوچک و    3تن و همین طور باسکول آویز    2باسکول آویز  

رکات و انبار ها نیز  گمنجات در  تن عالوه بر کارگاه ها و کارخا  5اما از باسکول آویز  .  استفاده می شود

 . استفاده می شود

 های سازنده باسکول آویز برند

، پند و  ین اسکیلکرمی توان به برند های  در ایران  آویز    ترازو و باسکول  و پرطرفدار  برند های مطرحاز  

در بین  ، سپس برند پند و در نهایت برند محک  تیب اول از همه برند کرین اسکیل به تراشاره کرد که    محک

مقاله به  و این    د ی نیز هستند که در این زمینه فعالیت میکننالبته برند های دیگر   مشتریان محبوبیت دارند.

محبوبیت  آماری که بدست ما رسیده  منظور این که دیگر برند ها کیفیت مطلوبی ندارند نیست و فقط براساس  

 این برند ها در بین مشتریان ما به این صورت بوده است. 

 خرید، فروش و قیمت باسکول آویز دیجیتال 



فروشگاه اینترنتی بلک ابزار در راستای تامین تجهیزات صنعتی مورد نیاز تمامی صنایع اقدام به واردات  

با   نیاز صنایع مختلف را  این محصول مهم و مورد  آویز دیجیتال( نموده و  )ترازوی  آویز  انواع باسکول 

اختیار مشتریان عزیز قرار می دهد.   این محصول به وسیله  به واسطه واردات گستردبهترین قیمت در  ه 

فروشگاه بلک ابزار می توانیم تضمین خرید باسکول آویز دیجیتال با بهترین قیمت را به مشتریان ارائه  

دهیم. برای مشاوره پیش از خرید باسکول آویز ارزان، نو و دست دوم می توانید از راه های ارتباطی ما در 

ز مشاوره رایگان تخصصی مشاوران بخش خرید و فروش  فروشگاه اینترنتی بلک ابزار استفاده نموده و ا 

 .باسکول آویز دیجیتال بهره مند شوید

 

 

 


