
 
Vermijd overbelading en beheer  
uw voorraad efficiënt

LOADRITE S1100  
onboard weegsysteem voor 
compacte machines

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS
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Het Trimble loadrite S1100 weegsysteem is een onboard 
weegsysteem dat u een accurate weging biedt in de 
cabine van compacte machines. Het is geschikt voor 
tractors, vorkheftrucks en minibulldozers, verschillende 
types, merken en modellen.

Weging via LOADRITE helpt de operator elke 
hefbeweging accuraat te wegen, overbelading te 
vermijden en uw voorraad effectief te beheren.

LOADRITE producten zijn ontworpen voor betrouwbaar 
gebruik in zware omstandigheden zoals mijnbouw en 
steengroeves. De S1100 is geschikt voor open cabines, 
of in natte of stoffige omstandigheden (IP67) en heeft 
1 jaar garantie.

Betrouwbare nauwkeurigheid

Zorgt voor een consistente en betrouwbare weging bij elke 
weging, vanaf de eerste weging. De S1100 weegt binnen 
een nauwkeurigheid van +/- 2%.

Eenvoudige en compacte interface

De weging wordt manueel door de operator uitgevoerd 
via een eenvoudig te gebruiken interface met 4 knoppen. 
Dit verzekert de operator dat hij accuraat kan wegen, 
ongeacht zijn ervaring. De S1100 wordt rechtsstreeks in 
de cabine gemonteerd en vereist slechts een minimale 
hoeveelheid plaats in de cabine, dus ideel voor kleinere 
machines.

Meerdere hefaccessoires

Tot maximaal 9 verschillende hefaccessoires kunnen 
toegepast worden (bak, vorken, zachte vorken,…).

Accurate weging 
in de cabine
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Accurate weging 
in de cabine

TOEPASSINGEN

U kunt de S1100 gebruiken om belading te meten op 
diverse types machines, inclusief tractors, vorkheftruck 
en schrankladers.

Agricultuur

 ► Weeg/mix veevoeding om optimale mengsels te 
bekomen

 ► Het wegen van hooibalen om natte balen te 
identificeren en correcte leveringen te doen

 ► Weeg ingaande en uitgaande voorraad voor correcte 
facturatie en voorraadbeheer

Constructie/ tuinaanleg

 ► Het wegen van de aankopen van de klant om over- of 
onderfacturatie te voorkomen

 ► Breng het verkochte product in kaart voor correct 
voorraadbeheer en aankoop

 ► Vermijdt overbelading en verhoog veiligheid

Opslag

 ► Registreer gewichten met vrachtbrieven voor correct 
voorraadbeheer en tracking

 ► Vermijdt overbelading en overstapeling om 
productbeschadiging te voorkomen

 ► Voldoe aan de machine parameters omtrent optimale 
belading en verminder zo slijtage en ongevallen

 ► Zorgt voor een veiligere werkplek

1 DRUKOMVORMER: 
verbonden met het hydraulische system 
om druk te meten

Systeemcomponenten  tractoren en vorkheftrucks

2 INDICATOR:  
gemonteerd in de cabine om duidelijk het 
gewicht aan te duiden



 

Trimble biedt de tools en de ondersteuning aan voor informatie over de winnings-, verwerkings-, verladings- en 
distributiefases van de steengroeveproductie zodat de werking efficiënter verloopt en de winst wordt geoptimaliseerd. 
Neem vandaag nog contact op met uw lokale verdeler om te vernemen hoe eenvoudig het is om technologie te 
gebruiken die de workflow van aggregaten aanzienlijk verbetert, de productie optimaliseert, de efficiëntie vergroot en 
uw bedrijfskosten verlaagt.

Trimble: transforming the way the world works

UW TRIMBLE LOADRITE DEALER

Trimble Loadrite Auckland Ltd.
45 Patiki Road, Avondale, Auckland 1026
PO Box 19623, Avondale, Auckland 1746
New Zealand
Tel: +64 9 820 7720
Fax: +64 9 820 7721
info@loadritescales.com
www.loadritescales.com

© 2019 Trimble Navigation Limited. All rights reserved. Trimble, the Globe & Triangle logo, Connected Site, Connected Quarry and LOADRITE are trademarks of Trimble Navigation Limited, registered in the United States and other countries. 
All other trademarks are the property of their respective owners. 022428-3220A (01/16)

Weighing & Inspection Benelux
Brielstraat 112
9990 Maldegem
België

www.aanboordweging.be

T. +32 (0)50 71 09 20
F. +32 (0)50 38 25 75
info@wibe.be


