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R10 MARINE  WEEGSCHALEN
Robuust en Snel

GEBRUIKERSVRIENDELIJK
Door het aparte hardware keyboard zijn de WPL marine weegschalen makkelijk te bedienen. De grote cijfers die het gewicht 
weergeven zijn op afstand goed te lezen en verzekeren het gebruikersgemak. 
De weegschalen kunnen uitgevoerd worden met optionele interfaces waaronder dataloggers en/of ethernetkaarten.

SNEL REAGEREND EN FLEXIBEL
Supersnel stabiel en betrouwbaar wegen. De WPL Marine weegschalen zijn accuraat en 
registreren uw wegingen in een mum van tijd. 
Elke seconde worden honderden wegingen gedaan die gecorrigeerd worden op zwaartekracht, 
trillingen en deiningsbewegingen die voorkomen op zee. De WPL R10 serie marine weegschalen 
werken op 110-240V AC, 12V DC. 

HOGE NAUWKEURIGHEDEN
De weegschalen zijn beschikbaar als single-range weegschaal of als dual-range weegschaal zodat 
er meer nauwkeurigheid is bij kleinere weegbereiken op dezelfde weegschaal.

HYGIËNISCH EN MAKKELIJK TE REINIGEN
Met het oog op langdurig gebruik en het directe contact met vis zijn de WPL R10 marineschalen 
gebouwd met hoogwaardige componenten.
De sterke RVS316 kwaliteit van het ontwerp is ontwikkeld voor jarenlang dagelijks gebruik en is ook 
makkelijk te reinigen tijdens zware omstandigheden op zee. 
Maakt u gebruik van het Omega Marine package als backoffice dan kunnen de wegingen 
geregistreerd worden met diverse vrij programmeerbare velden; vissoorten, sorteringen en GPS 
posities. Ook kunt u extra velden aanmaken voor specifieke toepassingen.

De WPL R10 M2 serie marine weegschalen zijn leverbaar in diverse
uitvoeringen voor verschillende toepassingen voor het gebruik op zee.

De serie bestaat uit flexible weeg en etiketteer oplossingen met ingebouwde 
bewegingscompensatie voor trillingen en deiningen.
Doordat de WPL R10 M2 serie weegschalen behoren tot de nauwkeurigste 
weegschalen die op de markt verkrijgbaar zijn voor het gebruik op zee, bespaart u 
op de kosten. U geeft minder kilo’s weg. 
De WPL R10 M2 weegschalen zijn beschikbaar in eenvoudige uitvoeringen, maar ook ook als high-end 
uitvoeringen met een touchscreen voor het gebruik als inpakstation  of weeghopper.

sample: R10 standaard

sample: R10 Touch bench model
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MADE IN HOLLAND

DATA LOGGING, ETIKETTEN AFDRUKKEN AND TRACEERBAARHEID
Met het optionele Omega Marine software pakket kunt u de bewaarde gegevens eenvoudig opzoeken. 
Door gebruik te maken van een optionele labelprinter kunt u krat/doos etiketten afdrukken.
Van de geregistreerde gegevens kunnen rapportages en grafieken gemaakt worden waaronder overzichten van de vangst.

WEEGPLATEAU AFMETINGEN
De R10 M2 weegschalen zin beschikbaar in verschillende gewichts-
uitvoeringen vanaf 3 kilogram tot 60 kilogram en beschikbaar in de 
volgende afmetingen:

600mm x 400mm  15kg / 30kg / 60kg
500mm x 400mm  15kg / 30kg / 60kg
400mm x 300mm  15kg / 30kg / 60kg
300mm x 240mm     3kg /   6kg / 15kg

Overige afmetingen en gewichtsbereiken op aanvraag.

GEBRUIK VOOR HANDELSDOELEINDEN
De WPL R10 M2 serie is ontwikkeld voor gebruik op zee en is in diverse uitvoeringen leverbaar met een certificaat
dat voldoet aan de vereisten van de Europese Directive 2014/31/EU voor het gebruik van weegapparatuur aan boord van een schip.

R10 STANDAARD:
Schaalindeling van 1gram tot 100 gram afhankelijk van de 
weegschaal capaciteit
Geschikt voor eenvoudige sorteertaken en aansturing van 
weeghoppers
Maatwerk software mogelijk
Automatische geografische correctie
Robuust en hygiënisch design in RVS316

R10 TOUCH:
Schaalindeling van 1 gram tot 100 gram afhankelijk van de
weegschaal capaciteit
4.2” capacitief touchscreen met separate toetsen
Geschikt voor eenvoudige sorteertaken en aansturing van 
weeghoppers
Maatwerk software mogelijk
Automatische geografische correctie
50 presets voor producten
Robuust en hygiënisch design in RVS316

sample: optionele weegplateau’s


