
NGRAVEX™  -  ON BOARD-GX 3000-HYDRA

STATICKÝ VÁŽÍCÍ SYSTÉM PRO KONTEJNEROVÁ VOZIDLA 

GRAVEX GOB-GX3000 HYDRA je speciální nástavba určená pro 
vážení kontajnerů  na svozových nákladních vozidlech.

Systém GOB GX3000 HYDRA se skládá ze 4-8ks speciálních cylindrů 
,které jsou napojeny na centrální hydraulický systém vozidla ,který 
umožňuje tyto cylindry ovládat.

Cylindry jsou zakončeny přesnými snímači sil,jejichž signál 
zpracovává indikátor váhy ve vozidle.Obsluha stiském ovládacího 
tlačítka spustí hydrauliku a cylindry zvednou kontajner nad úroveň 
rámu vozidla a tím se kontajner zváží.

Hmotnost lze ihned vytisknout s dalšími údaji na palubní tiskárně nebo 
záznam uložit a později stáhnout na USB nebo ho uložit v mobilní 
aplikaci PC.V obchodním režimu je systém GX3000-HYDRA vybaven 
inklinoměrem a schválen pro obchodní vážení dle EN 45501:2015.

Parametry váhy:

TECHNOLOGICKÉ VÁŽENÍ: 5t/5kg ,10t/5kg,15t/10kg
            OBCHODNÍ VÁŽENÍ: 5t/10kg ,10t/20kg , 15t/20kg
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Volitelné příslušenství:

• Inklinometr
• Palubní tiskárna
• Palubní PC
• Mobilní aplikace
• Identifikace kontajnerů RFID /UHF/Čárové kódy,Čipové karty
• Certifikace pro obchodní vážení
• USB paměť
• Napojení na GPS
• Víceúčelové multifunkční indikátory s integrovanou tiskárnou
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Vážní program

• Zobrazení čisté a hrubé hmotnosti a váhy obalu. 
• Výzvy obsluze z důvodu snímání hmotnosti nebo kusové počítání. 
• Možnost totalizace.
• Moduly plug-on jsou u modelu GX  používány pro nastavení 

aplikací o různé obtížnosti.
• BASIC: program pro běžné použití, zobrazuje váhu, táru, dovoluje 

totalizaci (načítání).
• CHECK: program pro kontrolu odchylky od předem nastavené 

hodnoty, zobrazuje odchylku +/- od předem nastavené váhy 
produktu.

• COUNT: program pro počítání kusů.
• FILL: program pro plnění, váha může pomocí analogových a 

digitálních výstupů ovládat relé ovládající např. plnění big bagů.
• ONLINE: program pro komunikaci a vzdálené ovládání z PC, 

umožňující  ukládání vah do ALIBI paměti.

GRAVEX™ - GX

je zcela nový vysoce  precizní  vážící systém určený především pro průmyslové  aplikace  podléhající obchodnímu  vážení dle 
normy EN ČSN 45501:2015. Systém GRAVEX™ GX  umožňuje připojit analogové i digitální snímače zatížení a pro obchodní 
propojení s PC nebo tiskárnou je vybaven pamětí „ALIBI MEMORY“ pro 1.000.000 posledních vážení dle požadavku normy EN 
ČSN  45501:2015. Systém je schválen nizozemským zkušebním úřadem pro měřidla NMi a vyhovuje nové normě EN 
45501:2015


