
WE MAKE IT EASY.

GODSVÅG 13-02
Vår 13-02 är en lågbyggd godsvåg med flera valmöjligheter beroende på i vilken miljö 
vågen ska användas i. Vågen är robust och anpassad för påfrestande vägning av exempelvis 
truckar, pallar, styckegods mm. Placera vågen på golvet som den är eller som nedsänkt för 
smidig och snabb vägning. Uppkörningsramper finns till de flesta storlekar.
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WE MAKE IT EASY.

Bilder och illustrationer kan avvika från det faktiska utförandet. Flintab AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för den utrustning som beskrivs i denna broschyr.

FLINTAB  |  Box 180  |  551 13 Jönköping  |  Besöksadress: Kabelvägen 4  |  553 02 Jönköping
Tel växel: 036-31 42 00  |  info@flintab.se  |  www.flintab.se

Besök oss på Linkedin

GODSVÅG 13-02
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KAPACITETER OCH MÅTT
Angivna mått nedan är standardsortiment för övriga önskemål kontakta säljare.

UTFÖRANDE
• Låg profil gör att även handtruckar kan dras upp på vågen
• Tålig mot slag och stötar
• Flera säkerhetsbarriärer skyddar effektivt lastcellernas 

givare mot fuktskador
• Den nedsänkta vågen kan enkelt placeras i 

transportgångar utan att vara i vägen
• Går att koppla till valfri viktindikator, allt efter 

användningsområde
• Lackerad i grundutförande
• Vågen är CE-märkt och EU-typgodkänd.
• Vägningsnoggrannhet enligt OIMLR76 klass III

Artikelnr Längd Bredd Kapacitet Upplösning

3-51726-M 1000 mm 1000 mm 600-900 kg 0,2 kg<0,5 kg

3-51726-N 1000 mm 1000 mm 1,5-5 ton 0,2 kg<2 kg

3-51727-C 1250 mm 1250 mm 600 - 900 kg 0,2 kg<0,5 kg

 3-51727-D 1250 mm 1250 mm 2 - 5 ton 0,2 kg<2 kg 

3-51727-S 1500 mm 1250 mm 600 - 900 kg 0,2 kg<0,5 kg

3-51727-T 1500 mm 1250 mm 2 - 5 ton 0,2 kg<2 kg 

 3-51727-X 2100 mm 1500 mm 600 - 900 kg 0,2 kg<0,5 kg

3-51727-Y 2100 mm 1500 mm 2 - 5 ton 0,2 kg<2 kg      

TILLVAL
• Nedsänkt
• Ramp (ej till 1000x1000)
• Verifierad
• Rostfri


