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ATEX MÉRLEG KOCSIK 
 

 

Festett vagy rozsdamentes acélból készült kocsik, amelyek 
célja egy vagy több mérleg platformmal felszerelt mobil 
mérleg állomás megvalósítása. 
Lehetőség van elhelyezni rajta egy mérlegműszert, egy 
címke nyomtatót, vezeték nélküli kommunikációs modult, 
vonalkód-olvasót és egyéb mérleg kiegészítő modulokat. 
 

FŐBB JELLEMZŐK: 

• Zártszelvényes szerkezet festett vagy rozsdamentes 
acélból. 

• Két szabadon guruló kerékkel és két fékezgető 
kerékkel felszerelt. 

• Két változatban kapható, alacsony vagy magas 
rakodási szinttel. 

• ATEX verzió a veszélyes zónákhoz. 

 

Elérhető verziók 
 Kód Leírás 

 

TB60EX Alacsony kocsi (ATEX Ex II 2GD IIB verzió) 400x400 és 400x500 mérőlapok mozgatásához. A 
mérőlap tetejének távolsága a földtől: 250 mm 

 

TB60IEX Rozsdamentes acél alacsony kocsi (ATEX Ex II 2GD IIB verzió) 400x400 és 400x500 
mérőlapok mozgatásához. A mérőlap tetejének távolsága a földtő: 260 mm 

 

TB60BEX Alacsony kocsi (ATEX Ex II 2GD IIB verzió) 500x500 mérőlapok mozgatásához. A mérőlap 
tetejének távolsága a földtő: 260 mm 

 

TB60BIEX Rozsdamentes acél alacsony kocsi (ATEX Ex II 2GD IIB verzió) 500x500 mérőlapok 
mozgatásához. A mérőlap tetejének távolsága a földtő: 260 mm 

 

TB300EX Alacsony kocsi (ATEX Ex II 2GD IIB verzió) 500x600 és 600x600 mérőlapok mozgatásához. A 
mérőlap tetejének távolsága a földtő: 270 mm 

 

TB300IEX Rozsdamentes acél alacsony kocsi (ATEX Ex II 2GD IIB verzió) 500x600 és 600x600 
mérőlapok mozgatásához. A mérőlap tetejének távolsága a földtő: 270 mm 

 

TA60EX Magas kocsi (ATEX Ex II 2GD IIB version) 400x400 és 400x500 mérőlapok mozgatásához. A 
mérőlap tetejének távolsága a földtő: 650 mm 

 

TA60IEX Rozsdamentes acél magas kocsi (ATEX Ex II 2GD IIB version) 400x400 és 400x500 
mérőlapok mozgatásához. A mérőlap tetejének távolsága a földtő: 650 mm 
 
 
 



 

2 
 

 

 

TA300EX Magas kocsi (ATEX Ex II 2GD IIB version) 500x600 és 600x600 mérőlapok mozgatásához. A 
mérőlap tetejének távolsága a földtő: 650 mm 

 

TA300IEX Rozsdamentes acél magas kocsi (ATEX Ex II 2GD IIB version) 500x600 és 600x600 
mérőlapok mozgatásához. A mérőlap tetejének távolsága a földtő: 650 mm. 

 

  

  
 


