)25./ú)7
7$57,06ú67(0/(5ú

g]HOOLNOH UHWLP GHSRODPD VHYNL\DW YE DODQODUGD \D\JÕQ RODUDN NXOODQÕODQ
IRUNOLIW YH EHQ]HUL WHNHUOHNOL \NOH\LFLOHU LoLQ WDVDUODQPÕú \NVHN WHNQRORML
UQ ELU WDUWÕP VLVWHPLGLU 0DO]HPHQLQ WDúÕQPDVÕ VÕUDVÕQGD WDUWÕOPDVÕQD
RODQDNWDQÕ\DUDN]DPDQGDQWDVDUUXIVD÷ODU6LVWHPLQDQDSDUoDODUÕKLGUROLN
VLVWHPH PRQWH HGLOHQ EDVÕQo WUDQVGXVHUL VHYL\H |OoP VHQV|U LOH NDELQH
PRQWHHGLOHQD÷ÕUOÕNJ|VWHUJHVLYHRSVL\RQHO\D]ÕFÕGDQROXúPDNWDGÕU
JLEL\NVHNELUKDVVDVL\HWWHoDOÕúDELOHQVLVWHPWPPDUNDPRGHO
IRUNOLIWOHUHX\JXODQDELOPHNWHGLU

LOADRITE® Sprint™
wwwWXQD\ODr.com

LOADRITE®
Seviye Sensörü

LOADRITE®
Basınç Sensörü

LOADRITE®
RF Modem *

LOADRITE®
Yazıcı *

LOADRITE®
Taşınabilir Bellek *

LOADRITE®
Raporlama Yazılımı *

Yükleyici kabinine monte
edilir. Yükleme sırasında
kaldırılan ağırlığı gösterir.
Aydınlatmalı geniş LCD
ekranı sayesinde tartım
sonuçları düşük ışıklı
ortamlarda dahi kolaylıkla
okunabilir.

Yükleyici liftine monte
edilir. Optimum tartım
sonucu için yükün
gerekli yüksekliğe
kadırılmasını kontrol
eder.

Yükleyici hidrolik
sistemine monte edilir.
Yükün kaldırılması
sırasında hidrolik
basıncını ölçerek ağırlık
göstergesine iletir.

Sahada yapılan
tartımlara ait
sonuçların kablosuz
olarak uzaktaki bir
bilgisayara
aktarılmasını sağlar.

Yükleyici kabinine
monte edilir. Tartım
işlemlerine ilişkin
bilgileri fişe belgeler.

Ağırlık göstergesine takılı
olarak çalışır. Gün içinde veya
sonunda yapılan tartım
sonuçlarının data modülünde
yedeklenerek USB portu
üzerinden bilgisayara
aktarılması için kullanılır.

Taşınabilir bellek, RF veya
GPRS modem ile aktarılan
tartım sonuçlarının
bilgisayardan
izlenebilmesi ve
raporlanmasına imkan
tanır.

* Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

»
»
»
»
»

1 adet malzeme tanımlama olanağı,
Tartılan yükü otomatik olarak toplam ağırlığa ekleyebilme,
6 fonksiyonlu tuş takımı ile hızlı ve kolay kullanım,
7 farklı dilde kullanım olanağı,
Yüklenen malzemenin toplam ağırlığını
gösterebilme,

»
»
»
»

Günlük, haftalık ve aylık olarak taşınan toplam malzeme miktarını
gösterebilme,
Güç kesilmelerinden etkilenmeyen kalıcı hafıza,
Tarih ve saat bilgisi,
Taşınabilir bellek, RF veya GPRS modem ile aktarılan tartım
sonuçlarının bilgisayardan izlenebilmesi ve raporlanması (Opsiyon).

TEKNİK ÖZELLİKLER
Modeli
Belge
Gösterge
øND]6HPEROOHUL
7Xú7DNÕPÕ
Besleme Gerilimi
dDOÕúPD'HSRODPD6ÕFDNOÕ÷Õ
.XWXODPD±gOoOHU *;<;'
.RUXPD6ÕQÕIÕ

/2$'5,7(6SULQW
&(0,/67'' $QWL9LEUDV\RQ6HUWLILNDVÕ
VDWÕUNDUDNWHUOL/&'J|VWHUJH RSHUDW|UPHVDMODUÕYHYHULJLULúLLoLQ *HQLúNROD\RNXQDELOLUDUNDÕúÕNODQGÕUPDOÕ
\NOHQHQYHWRSODPD÷ÕUOÕ÷ÕJ|VWHUHQGLMLWQPHULNJ|VWHUJH
6HYL\H.RQWURO2WRPDWLN7RSODPD
7DNWLOEDVPDOÕPHPEUDQWLS$OIDQXPHULNIRQNVL\RQOXGRNXQPDWLNWXúWDNÕPÕ6ÕIÕUODPD\D]GÕUPDYHULJLULúLYH
NDOLEUDV\RQ
9'&P$
«&«&
$%63ODVWLNNJ;;PP
IP 54
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LOADRITE® Sprint
Ağırlık Göstergesi

<h./(<ú&ú
7$57,06ú67(0/(5ú

.HSoH YH EHQ]HUL \NOH\LFLOHU LoLQ WDVDUODQDQ YH \NOHPH HVQDVÕQGD
PDO]HPHQLQ WDUWÕOPDVÕQD RODQDN WDQÕ\DQ \NVHN WHNQRORML UQ ELU WDUWÕP
VLVWHPLGLU 6LVWHPLQ DQD SDUoDODUÕ KLGUROLN VLVWHPH PRQWH HGLOHQ EDVÕQo
WUDQVGXVHUL VHYL\HDoÕ |OoP VHQV|UOHUL LOH NDELQH PRQWH HGLOHQ D÷ÕUOÕN
J|VWHUJHVLYHRSVL\RQHO\D]ÕFÕGDQROXúPDNWDGÕU
7PPDUNDPRGHO\NOH\LFLOHUHX\JXODQDELOHQYHJLEL\NVHNELU
KDVVDVL\HWWHoDOÕúDELOHQVLVWHPGHVHWHGLOHELOHQGH÷HUHJ|UH\NOHQHQDUDFD
LVWHQLOHQPLNWDUGDGROXP\DSÕODELOPHNWHGLU

LOADRITE® Express™
wwwWXQD\ODrFRP

LOADRITE® Express Ağırlık Göstergesi

LOADRITE® RF Modem *

LOADRITE® Taşınabilir Bellek *

LOADRITE® Yazıcı *

Loadrite Express, özellikle iş makineleri için tasarlanmış endüstriyel dizayna
sahip tartım indikatörüdür. Endüstriyel yapısı sayesinde şantiye tipi ortamlarda
dahi sorunsuz çalışır. Aydınlatmalı geniş LCD ekranı sayesinde tartım sonuçları
düşük ışıklı ortamlarda dahi kolaylıkla okunabilir. Ergonomik tasarımı ve basit
menü yapısı ile operatörlere son derece kolay kullanım olanağı sağlar.

Sahada yapılan tartımlara ait
sonuçların kablosuz olarak uzaktaki
bir bilgisayara aktarılmasını sağlar.

Ağırlık göstergesine takılı olarak çalışır.
Gün içinde veya sonunda yapılan
tartım sonuçlarının data modülünde
yedeklenerek USB portu üzerinden
bilgisayara aktarılması için kullanılır.

44 kolon nokta vuruşlu yazıcı. Firma
unvanı, ürün kodu, araç numarası,
yüklenen ağırlık, ara toplam, genel
toplam gibi bilgileri fişe belgeler.

LOADRITE®
Raporlama Yazılımı *
Taşınabilir bellek, RF veya GPRS
modem ile aktarılan tartım
sonuçlarının bilgisayardan
izlenebilmesi ve raporlanmasına
imkan tanır.

LOADRITE® Seviye Sensörü

LOADRITE® Basınç Sensörü

Yükleyici liftinin şasesine monte edilir.
Optimum tartım sonucu için yükün gerekli yüksekliğe
kadırılmasını kontrol eder.

Yükleyici hidrolik sistemine monte
edilir. Yükün kaldırılması sırasında
hidrolik basıncını ölçerek ağırlık
göstergesine iletir.

LOADRITE® Açı Sensörü *

* Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER

»
»
»
»
»

Alfanümerik bilgi girişi olanağı,
10 adet ürün adı ve 3 farklı sorgu alanı (müşteri kodu, araç no,
yer bilgisi gibi),
Her sorgu alanı için 150 adede kadar kullanıcı tarafından
tanımlanabilen kod girişi,
Tartılan yükü otomatik veya manuel olarak toplam ağırlığa ekleyebilme,
Eğim sensörü özelliği sayesinde düz olmayan yüzeylerin veya hızın
tartım sonucunu etkilemesi durumunda uyarı ikazı,

»
»
»
»
»
»
»

Hedef yükü artı-eksi istenilen miktara ayarlayabilme özelliği,
Vagon, çift dorse gibi araçlarda ara toplam alma özelliği,
Yükleme esnasında hedeflenen maksimum ağırlığı set edebilme,
Hedef aşırı yükleme ses ikazı,
Güç kesilmelerinden etkilenmeyen kalıcı hafıza,
Tarih ve saat bilgisi.
Taşınabilir bellek, RF veya GPRS modem ile aktarılan tartım sonuçlarının
bilgisayardan izlenebilmesi ve raporlanması (Opsiyon).

TEKNİK ÖZELLİKLER
Modeli
Belge
Gösterge
øND]6HPEROOHUL
7Xú7DNÕPÕ
Besleme Gerilimi
dDOÕúPD'HSRODPD6ÕFDNOÕ÷Õ
.XWXODPD±gOoOHU *;<;'
.RUXPD6ÕQÕIÕ

/2$'5,7(([SUHVV
&(0,/67'' $QWL9LEUDV\RQ6HUWLILNDVÕ
VDWÕUNDUDNWHUOL/&'J|VWHUJH RSHUDW|UPHVDMODUÕYHYHULJLULúLLoLQ *HQLúNROD\RNXQDELOLUDUNDÕúÕNODQGÕUPDOÕ
\NOHQHQYHWRSODPD÷ÕUOÕ÷ÕJ|VWHUHQGLMLWQPHULNJ|VWHUJH
6HYL\H.RQWURO2WRPDWLN7RSODPD6HW1RNWDVÕ
7DNWLOEDVPDOÕPHPEUDQWLS$OIDQXPHULNIRQNVL\RQOXGRNXQPDWLNWXúWDNÕPÕ6ÕIÕUODPD\D]GÕUPDYHULJLULúLYH
NDOLEUDV\RQ
9'&P$
«&«&
$%63ODVWLNNJ;;PP
IP 54
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Yükleyici şasesine monte edilir.
Optimum tartım sonucu için
yükleyicinin bulunduğu yüzeye
uygun bir şekilde
konumlanmasına yardımcı olur.

EKSKAVATÖR
EEKSKAVAT
KSKA
AVA
VAT
VA
VA
ATTÖ
ÖR
R
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g]HOOLNOH(NVNDYDW|UOHULoLQWDVDUODQDQYH\NOHPHHVQDVÕQGDPDO]HPHQLQ
WDUWÕOPDVÕQD RODQDN WDQÕ\DQ \NVHN WHNQRORML UQ ELU WDUWÕP VLVWHPLGLU
6LVWHPLQDQDSDUoDODUÕKLGUROLNVLVWHPHPRQWHHGLOHQEDVÕQoWUDQVGXVHUL
DGHWVHYL\HDoÕ|OoPVHQV|ULOHNDELQHPRQWHHGLOHQD÷ÕUOÕNJ|VWHUJHVL
YHRSVL\RQHO\D]ÕFÕGDQROXúPDNWDGÕU
7PPDUNDPRGHOHNVNDYDW|UOHUHX\JXODQDELOHQYHJLEL\NVHNELU
KDVVDVL\HWWH oDOÕúDELOHQ VLVWHPGH VHW HGLOHELOHQ GH÷HUH J|UH \NOHQHQ
DUDFDLVWHQLOHQPLNWDUGDGROXP\DSÕODELOPHNWHGLU

LOADRITE® X-WEIGH 2350™
wwwWXQD\ODrFRP

LOADRITE® Seviye Sensörü

LOADRITE® Pro Ağırlık Göstergesi

LOADRITE® RF Modem *

LOADRITE® Yazıcı *

Ekskavatör koluna ve liftinin
şasesine monte edilir. Optimum
tartım sonucu için yükün gerekli
yüksekliğe kadırılmasını kontrol
eder.

Ekskavatör kabinine monte edilir. Yükleme
sırasında kaldırılan ağırlığı gösterir. Aydınlatmalı
geniş grafik ekranı sayesinde tartım sonuçları
düşük ışıklı ortamlarda dahi kolaylıkla okunabilir.
Kolay kullanımlı tuş takımı ile kamyon, müşteri ve
malzemelere ilişkin bilgilerin kolaylıkla
düzenlenebilmesine olanak tanır.

Sahada yapılan tartımlara
ait sonuçların kablosuz
olarak uzaktaki bir
bilgisayara aktarılmasını
sağlar.

Ekskavatör kabinine monte edilir.
Firma unvanı, ürün kodu, araç
numarası, yüklenen ağırlık, ara
toplam, genel toplam gibi
bilgileri fişe belgeler.

LOADRITE® Basınç Sensörü

LOADRITE® Taşınabilir Bellek *

Ekskavatör hidrolik sistemine monte
edilir. Yükün kaldırılması sırasında
hidrolik basıncını
ölçerek ağırlık
göstergesine iletir.

Ağırlık göstergesine takılı olarak çalışır.
Gün içinde veya sonunda yapılan
tartım sonuçlarının data modülünde
yedeklenerek USB portu üzerinden
bilgisayara aktarılması için kullanılır.

LOADRITE®
Raporlama Yazılımı *

LOADRITE® Açı Sensörü

* Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLER
»
»
»
»
»
»

Eğimli yüzeylerde ve farklı kaldırma hızlarında bile doğru tartım olanağı sağlayan,
özel olarak geliştirilmiş tescilli yazılım algoritması ile MDC™ tartım teknolojisi,
Yük bilgilerinin tümünün aynı ekranda görüntülenebilmesine olanak
tanıyan 4 inch QVGA grafik display,
Alfanümerik bilgi girişi olanağı,
20 adet farklı ürün tanımlayabilme, müşteri, araç ve yer sorgu alanları,
Müşteri, araç ve yer sorgu alanlarının herbiri için 500’ün üzerinde kayıt
tanımlayabilme,
Ürün, müşteri ve araç bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde seçmeye olanak
tanıyan özel tuş takımı ile basitleştirilmiş veri yönetimi,

»
»
»
»
»
»
»
»

Tartılan yükü otomatik veya manuel olarak toplam ağırlığa ekleyebilme,
Hedef yükü artı-eksi istenilen miktara ayarlayabilme özelliği,
Vagon, çift dorse gibi araçlarda ara toplam alma özelliği,
Yükleme esnasında hedeflenen maksimum ağırlığı set edebilme,
Hedef aşırı yükleme ses ikazı,
Güç kesilmelerinden etkilenmeyen kalıcı hafıza,
Tarih ve saat bilgisi,
Taşınabilir bellek, RF veya GPRS modem ile aktarılan tartım sonuçlarının
bilgisayardan izlenebilmesi ve raporlanması (Opsiyon).

TEKNİK ÖZELLİKLER
Modeli
Belge

/2$'5,7(;:(,*+
&(0,/67'' $QWL9LEUDV\RQ6HUWLILNDVÕ

Gösterge

.ROD\RNXQDELOLUDUNDÕúÕNODQGÕUPDOÕLQFK49*$JUDILNGLVSOD\ 2SHUDW|UPHVDMODUÕ\NOHQHQD÷ÕUOÕNWRSODP
D÷ÕUOÕNELOJLDODQODUÕYHYHULJLULúLLoLQ

7Xú7DNÕPÕ

7DNWLOEDVPDOÕPHPEUDQWLS$OIDQXPHULNIRQNVL\RQOXGRNXQPDWLNWXúWDNÕPÕ6ÕIÕUODPD\D]GÕUPDYHULJLULúLYH
NDOLEUDV\RQ

Besleme Gerilimi

9'&P$

dDOÕúPD'HSRODPD6ÕFDNOÕ÷Õ
.XWXODPD±gOoOHU *;<;'

«&«&
$%63ODVWLNNJ;;PP

.RUXPD6ÕQÕIÕ

*|VWHUJH,3%DVÕQoVHYL\HYHDoÕVHQV|UOHUL,3

®

Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret $ù

%H\OLNG]1R3.%\NoHNPHFHøVWDQEXO 7h5.ø<( THO 3E[ )DNV
www.tunaylar.com tunaylar@tunaylar.com
L.S.03.36.001

TXQD\ODUUQOHULQLQWPWHNQLN|]HOOLNOHULQLJ|UQWUHQNYHDNVHVXDUODUÕQÕ|QFHGHQKDEHUYHUPHNVL]LQGH÷LúWLUPHKDNNÕQÕVDNOÕWXWDU.

Ekskavatör şasesine monte edilir.
Optimum tartım sonucu için
ekskavatörün bulunduğu yüzeye
uygun bir şekilde
konumlanmasına yardımcı olur.

Taşınabilir bellek, RF veya
GPRS modem ile aktarılan tartım
sonuçlarının bilgisayardan
izlenebilmesi ve raporlanmasına
imkan tanır.

