
VISION EVOLUTION je dynamický palubní vážící systém pro 

zemní a logistická vozidla. Je ideálním systémem, pokud 

nepotřebujete obchodní váhu, ale požadujete rozsáhlé možnosti 

databází. 

Kompaktní centrální jednotka nabízí velký barevný displej, 

uživatelsky přívětivé ikony menu a jednoduché ovládání. S 

pomocí senzorů tlaku a polohy, poskytuje komplexní informace a 

zobrazuje částečnou a celkovou hmotnost a hmotnost v reálném 

čase (živá hmotnost), samozřejmostí pak je automatické 

dynamické vážení za jízdy.

Systém dále nabízí rozsáhlé možnosti přenosu dat do PC 

softwaru a možnost tisku vážních lístků. Cenným pomocníkem je 

připojení k couvací kameře, která zvyšuje bezpečnost při 

manipulaci se strojem.

•  Dynamické vážení
•  Velký barevný display
•  Ikonové MENU pro snadnou manipulaci
•  Navigační kolečko
•  Široká nabídka příslušenství
•  Couvací kamera
•  Znovupoužitelný systém

•  Barevný display, který zobrazuje aktuální 
    hmotnost lopaty a celkovou hmotnost. 
    Počet zdvihů, jméno zákazníka, strojníka a 
    název materiálů

•  Databáze SPZ dopravců, destinací atd.

•  Převážení poslední lopaty

•  Velký barevný display vše vysvětlující 
    ikonami pro snadné použití

•  Přenos dat do PC

•  Možnost tiskárny vážních lístků

Pracovní napětí  

Pracovní teplota

Display

Sériové porty

Rozlišení

Rozměry

Úroveň ochrany

Volitelně

10 ÷ 30 VDC

-20° ÷ +70°C

Barevný LCD

RS-232/C + jeden záložní

1 ÷ 100 kg

160x210x86 mm 

IP65

Tiskárna vážních lístků

Software pro přenos dat

Paměťová karta

Přenos dat

Couvací kamera 

on board weighing for earthmoving and logistics
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Tiskárna vážních lístků

Systém pro přenos dat OUTSET

Kabel pro RS232 komunikaci



VISION EVOLUTION
snímač přiblížení

snímač úhlu

snímač úhlu

snímač tlaku

Přesnost: 0÷3%

VISION EVOLUTION PRO RYPADLA

VISION EVOLUTION PRO ČELNÍ NAKLADAČE

VISION EVOLUTION PRO KLOUBOVÉ DUMPERY

Systém umožňuje zjistit hmotnost převáženého materiálu, 
přičemž vážení automaticky probíhá v průběhu vysýpání. Díky 
tomu je možné sledovat produktivitu vozidla. K systému je 
možné nadále připojit tiskárnu a couvací kameru. 

Typické použití jsou čelní nakladače jsou lomy a deponie. Je 
zapotřebí zjistit váhu nakládaného materiálu a zároveň i 
optimalizovat zatížení nakládaných vozidel.  Systém 
umožňuje přesné naložení nakládaného vozu, díky funkci 
poslední naložení lopaty a zaručuje tím tak vysokou přesnost 
vážení. Navážená data mohou být vytištěna pomocí palubní 
tiskárny. Vážení probíhá za pohybu stroje bez nutnosti 
zastavit rameno. 

Je to ideální systém pro kontrolu hmotnosti materiálu v lopatě 
rypadla, jedná se o dynamický vážící systém, který pracuje za 
pohybu stroje a zároveň ovládá výšku vážení. VISION EVOLUTION

snímač úhlu

snímač úhlu snímač tlaku

Přesnost: 0÷1%

Přesnost: 0÷3%

VISION EVOLUTION

snímač tlaku

snímač přiblížení

VISION EVOLUTION PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Systém umožňuje dynamické vážení za pohybu stroje, díky 
tomu zná strojník ihned hmotnost převáženého materiálu, bez 
zbytečných časových prodlev, Systém je možné připojit k 
tiskárně vážních lístků.

Přesnost: 0÷1%

VISION EVOLUTIONsnímač přiblížení

snímač tlaku


