
Nový dynamický vážící systém, který bude v budoucnu 

schválen pro obchodní účely.

Systém MT20 pro čelní nakladače Vám umožňuje 

maximální produktivitu a zisk. MT20 používá pokročilý 

elektronický systém a pomocí tlakových senzorů a 

senzorů ramene, zobrazuje informace o hmotnosti na 

displeji bez jakéhokoli zásahu obsluhy. Díky snímači 

teploty instalovaném přímo na hydrauliku nakladače je 

možné kontrolovat a opravovat teplotní anomálie kdykoli, 

díky čemuž je možné zvýšit přesnost systému hlavně v 

zimním období. MT20 obsahuje USB port, který umožňuje 

export a přenos dat o vážení rychle a snadno dále je 

samozřejmostí možnost tisku a možnost vážního 

softwaru pro přenos dat do PC.

•  Dynamické vážení

•  Velký dotykový barevný display

•  USB port

•  Snímač teploty oleje a kompenzace teploty

•  Pokročilá elektronika pro výpočet 

    hmotnosti

•  Znovupoužitelný systém

•  Diagnostika

•  Barevný display zobrazující poslední  
    zváženou hmotnost, celkovou hmotnost,  
    počet vážení(lopat), teplotu hydraulického 
    oleje, jméno/kód nakládaného materiálu, 
    jméno/kód zákazníka a další číselníky dle 
    potřeby

•  Databáze zákazníku, materiálů, SPZ, řidičů, 
    umístění, dopravců atd

•  Možnost míchání směsí

•  Dovážení poslední lopaty

•  Automatické nebo manuální resetování 
    součtů

•  Automatická nebo manuální kontrola táry

•  Kalibrace až deseti nástrojů

•  Možnost přenosu dat

•  Možnost tisku

•  Možnost instalace systému jak na výšku, 
    tak na šířku

Pracovní napětí  

Maximální odběr

Display

Sériové porty

Rozměry

Pracovní teplota

Skladovací teplota

Přesnost

9 ÷ 36 VDC

0,3A + 0,25A s tiskárnou

7 ˝ barevný dotykový display 800x480 px

RS-232/C + jeden záložní

130x210x70 mm

-20° ÷ +70°C

-30° ÷ +85°C

± 0 ÷ 1% a lepší

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝHODY

FUNKCE
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MT20snímače úhlu

propojovací box

snímač teploty

snímače úhlu

MT20 s USB flash diskem

Typickým místem použití systému MT20 jsou lomy a 
deponie, kde je potřeba znát hmotnost nakládaného 
materiálu nejen z důvodu fakturace (systém bude 
ověřitelný pro obchodní účely na přelomu roku 
2020/2021), ale také pro optimalizaci zatížení 
nakládaných vozidel. Systém umožňuje převážení 
zbytku v lopatě pro přesné naložení nákladu, včetně 
poslední lopaty. Všechna data je možné vytisknout 
pomocí palubní tiskárny. Systém pracuje v 
dynamickém režimu vážení za pohybu stroje a 
podporuje automatickou úpravu nulové hmotnosti 
lopaty. V případě potřeby může MT20 pracovat i ve 
statickém režimu.

Přesnost: 0÷1%

MT20 s iPCS softwaremMT20 s tiskárnou

na šířku

na výšku

Možnosti orientace displeje

MT20 VÁHA PRO ČELNÍ NAKLADAČ


