
  CE-geijkt (6 - 10 - 15 ton), klasse  (toepassing voor handelsdoeleinden) 

serie KW-H 

Opties 

• draaihaak en ophangring 

• tweede indicator / RF-draadloze gewichtoverdracht naar 
tweede indicator tot op 70 meter afstand (binnen) 

• WIFI-interface 

• thermische printer 

• hitteschild* (466 x 450 mm) 

• separaat laadstation 230V voor continugebruik meerdere 
accu's 

• datum/tijd-functie 

• ATEX-uitvoering 

* Hitteschild voor bescherming tegen hoge temperaturen (Max 80 ° C). 

Het hitteschild voorkomt dat de warmte onder het schild, in de vorm van 
infraroodstralen, de temperatuur van de kraanweegschaal snel verhoogt. 
Met het hitteschild is het mogelijk om snel over warmtebronnen te gaan 
met een sterke infrarode straling. De hoeveelheid tijd die het boven deze 
bronnen kan zijn, is afhankelijk van het type bronenergie en de afstand 
van de kraanunster tot de bron. 

Specificaties 

• weegvermogen 0 - 6000 kg t/m 0 - 25000 kg, niet voor 

handelsdoeleinden 

• weegvermogen 0 - 6000 kg t/m 0 - 15000 kg, uitvoering CE 

geijkt; indeling: zie tabel onderaan 

• inclusief radiofrequente afstandsbediening met 6 toetsen, 433 

MHz, voor gebruik tot een afstand van 50 m; configureerbaar 

als alleen automatische tarra of als toetsenbord op afstand 

• beschikbare functies vanaf afstandsbediening: nulstelling, 

tarra, functie aan/uit, afdrukken, uitschakelen 

• eigen gewicht 86 kg 

• extra zware gemoffeld stalen behuizing, beschermingsklasse 

IP67  

• in alle lichtomstandigheden duidelijk afleesbaar, groot rood 

LED-display, 40 mm hoge cijfers  

• nauwkeurigheid +/- 0,03% F.S. (volledig weegbereik)  

• waterbeschermd toetsenbord met 5 functietoetsen 

(nulstellen, automatische tarra, modus, afdrukken en aan/uit)  

• display en toetsenbord achter transparant plexiglas ter 

bescherming  

• tarra functie over gehele weegvermogen  

• werktemperatuur -10°C / +40°C; in ongeijkte uitvoering -10 

/+80ºC met toepassing van optioneel verkrijgbaar hitteschild  

• digitale instelling en kalibratie, direct programmeerbaar via 

toetsenbord m.b.v. een testgewicht  

• programmeerbare digitale filter en automatische uitschakeling  

• functies: hoge resolutie weging x10, netto/bruto en lb/kg 

weergave, cumulatief wegen, checkwegen met instelbare 

toleranties, percentagewegen, stukstellen, hold, peak, peer-

to-peer  

• voeding: interne, hermetisch dichte oplaadbare accu 

(gemiddeld 60 uur werkzaam) + lader 230V  

Kraanunster 

 

type KW-H-6 KW-H-10 KW-H-15 KW-H-25 KW-H-6M KW-H-10M KW-H-15M 

Uitvoering niet voor handelsdoeleinden  CE geijkt 

weegverm.  6000 kg 10000 kg 15000 kg 25000 kg 6000 kg 10000 kg 15000 kg 

indeling 1 kg 2 kg 2 kg 5 kg 2 kg 5 kg 5 kg 

 



 

 

Kraanunster    serie KW-H   

 

alle maten in mm 

Draaihaak    A  B  C  D  H  

15 ton  95  354  96  455  63  

22 ton  121  432  120  565  80  

30 ton  133  568  139  667  88  

      

Ophangring    A  B  C    

15 ton  174  110  200    

30 ton  270  180  340    

 

 

 

Extern gemonteerde oplaadbara accu Optioneel hitteschild 

Maatschets in mm 


