
        CE-geijkt, klasse  

serie KSK  
Specificaties 
 weegvermogens 0 - 6000 kg t/m 0 - 9500 kg, uitvoering n.v.h. (niet voor 

handelsdoeleinden, triple range* indeling)  

 weegvermogens 0 - 6000 kg t/m 0 - 9000 kg, uitvoering CE geijkt, single 
range indeling) 

 indeling: zie tabel  
 degelijke, gemoffeld stalen behuizing, voor industrieel gebruik  
 in alle lichtomstandigheden duidelijk afleesbaar, groot en verlicht LCD-

display, 25 mm hoge cijfers  
 voorzien van gegalvaniseerde harpsluiting boven en onder  
 compacte afmetingen, minimale afstand tussen bovenste en onderste 

harpsluiting  
 nauwkeurigheid +/- 0,03% F.S. (volledig weegbereik)  
 waterbeschermd toetsenbord met 5 functietoetsen (nulstellen, automatische 

of handmatige tarra, modus, afdrukken en aan/uit)  
 tarra functie over gehele weegvermogen  
 cumulatief wegen, piekwaardeweergave, +/- checkweighing, 

percentagebepaling, stukstelfunctie, hold-toets (gewicht blijft in display bij 
verwijderde last), weergave in lb of kg, netto/bruto, hoge resolutie aflezing 
(10x nauwkeuriger), input / output  

 inclusief infrarood afstandbediening, bereik tot 8 meter; programmeerbaar als 
enkeltoets automatische tarra of als 4-toets afstandbediening  

 werktemperatuur -10°C ~ +40°C  
 voorzien van RS-232 seriële interface met RJ45 connector  
 digitale instelling en kalibratie, direct programmeerbaar via toetsenbord of PC  
 programmeerbare digitale filter en automatische uitschakeling  
 voeding: 4 AA batterijen (kunnen ook oplaadbare zijn), bedrijfstijd ca. 40 uur 

zonder gebruik van draadloze communicatie 

Kraanunster 
 

uitvoering niet voor handelsdoeleinden 
type KSK-6T KSK-9T KSK-6T-RF* KSK-9T-RF* 
weegverm.  6000 kg 9500 kg 6000 kg 9500 kg 

indeling  1,5 t 
0,5 kg 

3 t 
1 kg 

6 t 
2 kg 

3 t 
1 kg 

6 t 
2 kg 

9,5 t 
5 kg 

1,5 t 
0,5 kg 

3 t 
1 kg 

6 t 
2 kg 

3 t 
1 kg 

6 t 
2 kg 

9,5 t 
5 kg 

 
uitvoering .M  CE geijkt 
type KSK-6TM KSK-9TM KSK-6TM-RF* KSK-9TM-RF* 
weegverm.  6000 kg 9000 kg 6000 kg 9000 kg 

indeling  2 kg 5 kg 2 kg 5 kg 
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* Triple range indeling: de indeling voor de niet geijkte versie in de bovenste tabel is in 3 waarden aangegeven. 
De aflezing is nauwkeuriger naarmate het gewicht van het te wegen product lichter is. De overschakeling naar 
een hogere schaalindeling en terug geschiedt automatisch. 

*RF-modellen: uitgerust met 868 Mhz 
multipoint radiografische frequentiemodule 
voor draadloze verbinding met computer of 
printer, of met een 2e uitleesdisplay +  
bediening (model ISC-DB), verbonden met 1 
of meer kraanunsters (max. 4 KSK unsters 
met elkaar te verbinden, voor uitlezen van 
verschillende unsters is de ISC-DB benodigd); 
max. afst. 70m binnen / 150m buiten. 
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        CE-geijkt, klasse  

 

serie KSK  
Kraanunster 
 

type KSK-6T KSK-6TM KSK-9T KSK-9TM 
hoogte A  226 246 

afm. B  175 175 

afm. C  59 80 

afm. D  37 46 

afm. E  58 74 

afm. F  133 133 

afm. G  104 104 

afm. H  363 430 

afm. I 170 180 
 

Opties 
 alibigeheugen (fiscaal) met datum/tijd 
 real time clock (datum/tijd-aanduiding) 

 
Opties voor modellen KSK..-RF 

 thermische bonprinter 
 virtuele printer (card reader met MMC geheugenkaartje) 
 draadloze tweede indicator / repeater ISC-DB 

alle maten in mm 
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Optie voor modellen KSK..-RF:  
draadloze repeater ISC-DB 
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