
 CE- ijkwaardig, klasse  (toepassing voor handelsdoeleinden) 

 

 

Specificaties 

Weegindicator HPR-Ultra 

• zeer uitgebreide mogelijkheden  

• waterbeschermd vlak toetsenbord met 24 toetsen  

• duidelijk afleesbaar LED-display, 15 mm hoog  

• alfanumeriek verlicht LCD-display, 2 regels van elk 18 

karakters  

• roestvrijstalen behuizing, beschermingsklasse IP68 

• afm. 278 x 186 x 130 mm (l x b x d)  

• permanent geheugen datum/tijd en gegevens  

• ingebouwde accu en interne voeding 240V  

• netto/bruto weergave in kg; optellen wegingen, 

receptwegen, percentagewegen, telfunctie  

• standaard uitgevoerd met 2x RS-232/C poort  

• voorzien van speciale plukregistratiesoftware:  

o geheugen voor 1000 plukkers  

o plukker gemakkelijk te selecteren door een 

nummer of d.m.v. barcode scanning  

o dagtotaal: per plukker of totaal alle plukkers 

gemakkelijk uit te draaien  

o op het dagtotaal per plukker kunt u het aantal 

kistjes met bijbehorend gewicht aflezen 

 

Overige eigenschappen  

• te installeren aan het eind van de productielijn, zodat elk 

product het juiste gewicht heeft 

• te combineren met een optioneel dynamisch 

scansysteem met hoge precisie en snelheid 

• gemoffeld stalen frame, voorzien van stelvoeten 

• roestvrije zelftransporterende wegende rollenbaan  

• weegvermogen 30 kg, indeling 10 g  

• CE ijkwaardig (toepassing voor handelsdoeleinden) 

• robuuste schakelkast onder de weegtafel, voorzien van 

noodstopknop en aan/uitschakelaar 

• voeding 230V 

Opties o.a. 

• managementsoftware voor Windows PC (o.a. 
plukkerbeheer, velden, producten en kwaliteit; rapportage 
o.a. per plukker, veld en product, per uur, dag, week en 
maand; real time communicatie met APLR weegsysteem) 

• thermische bonprinter TP-k  

• USB-stick (weeggegevens worden op de USB-stick 
opgeslagen, zodat ze eenvoudig naar elke PC kunnen 
worden overgebracht)  

• roestvrijstalen frame 

• dynamisch scansysteem met hoge precisie en snelheid 

• aflopende rollenbaan met rem, lengte 300 cm (de rem dient 
om er voor te zorgen dat er niet meer dan 1 product tegelijk 
op de wegende rollenbaan aanwezig kan zijn) 

• voetschakelaar (b.v. voor goedkeuring gewicht) 

• ethernet module 

Veelzijdig weegsysteem voor het registreren van uw 
oogsten, met inzage van de dagtotalen, aantal kisten 
en plukgewicht per medewerker, per uur en totaal 
alle plukkers. 

  In line automatisch weegregistratiesysteem  

type APLR 

 

Optie:  
aflopende rollenbaan 

Optie: voetschakelaar 


