
Trimble loadriTe S1100
VejeSySTem Til  
kompakTe maSkiner



Præcisionsvejning for hvert læs

Pålidelig Præcision

Få ensartet og pålidelig vejning hver gang du vejer, for hver 

læsning.  S1100 beregner vægten ved at måle ændringer in  

hydrauliktrykket inden for +/- 2%.

enkelt og komPakt brugerflade

Den betjeningsvenlige brugerflade med kun 4 taster gør at 

føreren, uanset erfaring, nemt og sikkert kan veje nøjagtigt. 

Vejningen udløses manuelt ved at føreren aktiverer en af 

trykknapperne. Det kompakte design kræver ikke megen plads i 

kabinen og gør S1100 velegnet tilmindre maskiner.

flervalgstilbehør

Der kan vælges op til 9 forskellige redskaber 

(skovl, gaffel, høpresser mm.).

LOADRITE S1100 onboard vejesystem yder 
præcisionsvejning for hvert læs - hver gang. 

Vejesystemet er designet til brug på flere typer 
maskiner og beregner vægten ved at måle ændringer 
i hydrauliktrykket. Onboard vejning med S1100 giver 
føreren mulighed for at undgå overlæs og holde 
styr på hvert enkelt læs. Med nøjagtig vejning af 
læsseoperationer udføres arbejdet effektivt, korrekt og 
lønsomt. 

Det kompakte design kræver ikke megen plads i kabinen 
og gør S1100 velegnet til mindre maskiner. S1100 er 
velegnet til traktor, gaffeltruck og minilæsser/bobcat, 
og som IP67 klacificeret er den beskyttet mod vand- og 
støvindtrængning og derfor velegnet til brug i åben 
kabine.

industri

S1100 vejesystem kan bruges på en bred vifte af kompakte maskiner  inklusiv traktor, gaffeltruck og minilæsser.

Landbrug

•	 vejning	af	blandede	foderstoffer

•	 vejning	af	halmballer	til	korrekt	levering

•	 vejning	af	ind-	og	udgående	lager	til	brug		

for	korrekt	fakturering	og	lagerføring

Byggeri/landskabspleje

•	 vejning	af	kundekøb	for	at	undgå	over-	eller	

underfakturering

•	 holde	styr	på	varersalget	og	planlægge		

og	styre	indkøb

•	 undgå	overlæs	på	maskiner	for	større	sikkerhed

Lager

•	 understøttet	vejning	med	fragtbrev	til	korrekt	

sporing	og	administration	af	lagerbeholdning

•	 undgå	overstabling	/overvægt	og	undgå	at	

beskadige	varer	

•	 overholdelse	af	maskinens	vægtgrænse		og	

minimering	af	slid	på	maskine	såvel	som	uheld

•	 overholdelse	af	sikkerhedskrav	for	en	sikker	

arbejdsplads



Præcisionsvejning for hvert læs

Skærm: Monteret i 

kabinen gør det nemt 

at se læsset vægt

sYstemkomPonenter: traktor

sYstemkomPonenter: gaffeltruck

Transducer: Forbundet 

til hydrauliksystemet for 

trykmåling 

Skærm: Monteret i 

kabinen gør det nemt 

at se læsset vægt

Transducer: Forbundet 

til hydrauliksystemet for 

trykmåling

montering
LOADRITE S1100 monteres på  

instrumentbrættet for nem visning.
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om loadriTe
•		 Verdens	førende	producent	af	onboard-vægte	siden	1979

•		 Udstyr	sælges	i	over	50	lande	til	de	mest	barske	industrier

•		 Ry	for	overlegen	præcision	og	driftsikkerhed

•		 Fremstillet	under	strenge	ISO9001	internationale	kvalitetssystemer

•		 Komplet	serviceudbyder	via	vores	fuldt	autoriserede	og	certificerede	globale	distributionsnetværk

Din forhandler:
SITECH Danmark A/S

Mossvej 9

8700 Horsens

Tel: 7025 4414

mail@sitech.dk  ∙   www .sitech.dk


