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Svarstyklės Hook Lift sistemai

Svarstyklės Hook Lift sistemai

Sistema yra aprobuota ir sertifikuota vykdyti finansinius
paskaičiavimus remiantis krovinio svoriu. Taip pat sistema padeda
optimizuoti krovinio paskirstymą bei išvengti perkrovimo.

• Tikslus krovinio svėrimas
• Sertifukuota STAFS 2000:1 mokestinės vertės nustatymas
•
•
•
•
•
•
•

remiantis svoriu
Padidina transporto priemonės efektingumą
Padeda išvengti perkrovimų ir su jais susijusios žalos atsiradimų
Lengvai naudojama
Neturi įtakos bendram automobilio aukščiui
Tvirta konstrukcija užtikrinanti ilgą tarnavimo lailką
Nedidelės investicijos ir paprastas aptarnavimas
Gali būti jungiamas su borto kompiuteriu ir RFID sistema
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Botek svarstyklės Hook Lift sistemai
Ši svėrimo sistema sukurta sujungus svorio daviklius kartu su hidrauliniais cilindrais.
Užtemptas konteineris iš pradžių pakeliamas ir pasveriamas. Informacinis indikatorius
kabinos viduje tiksliai parodo kiek buvo pakrauta bei bendrą svorį.
Sistema kompleaktuojama iš keturių svorio daviklių, hidraulinių cilindrų, elektros
instaliacijos, svorio indikatoriaus ir spausdintuvo. Sistema montuojama naujuose bei
naudotuose sunkvežimiuose. Sistema gali būtį sujungta su borto kompiuteriu fiksuoti
maršrutams ir duomenims, jungtis su RFID sistema bei dislokacijos nustatymui.

Specifikacija
Svoris
Tikslumas
Sertifikatas
EN 45501

iki 30 000 kg
10 kg
S-212101
class III alt. IIII

WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS
Botek projektuoja , gamina ir tiekia sprendimus , įvertinti , stebėti ir optimizuoti atliekų rinkimo,
tvarkymo ir perdirbimo pramonės įmonėms.
Sprendimai transporto priemonėms apima skaitmeninius maršrutus , konteinerių atpažinimą per
RFID bei automatinį atliekų svėrimą. Kiekvieno sustojimo-nesustojimo, pakrovimo informacija
įskaitant GPS poziciją yra persiunčiama kontrolieriui realiuoju laiku.
RFID sistema sukurta siekiant padidinti parko efektyvumą sumažinus preleistų konteinerių skaičių
, išvengti nemokių klientų. Svėrimo sistema padidina surinkimo tikslumą , taip pat atskleidžia perkrtautus konteinerius. Suteikia tikslią informaciją apmokestinimui pagal svorį kas skatina atliekų
rūšiavimą ir mažiną išlaidas savartynuose.
Botek sprendimai padeda paslaugų tiekėjams pasiekti kokybišką kontroliuojamą atliekų surinkimo
procesą , kuris veda į veiksmingą ir pelningą veiklą.
BOTEK SYSTEMS AB
Tel. +46 321 530 700
www.botek.se

UAB “VAGlita“
Tel. +370 5 2602515
www.vaglita.lt

