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HET JUISTE SYSTEEM VOOR ELKE BEHOEFTE
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Bewaking van het gewicht is een belangrijk thema in de trans-
portsector. Het overbeladen van vrachtwagens kan niet al-
leen uw voertuigen beschadigen, het kan u ook in uw 
portemonnee raken. Want hoge boetes kunnen worden op-
gelegd als een overbelading met meer dan twee procent  
wordt gedetecteerd tijdens controles. Dergelijke kosten kunnen worden 
voorkomen als u het gewicht bewaakt tijdens het gehele laadproces.  
Het MOBA HLC-1000, een eenvoudig weegsysteem, ontworpen 
voor het bewaken van het gewicht tijdens het gehele laadproces, 
geeft het antwoord. Het gewicht wordt gemeten via druksensoren 
die de hydraulische druk voor en na de hydraulische cilinder me-

ten. Omdat de positie van de laadbak ook invloed heeft, wordt 
de positie hiervan ook gemeten met hellingshoeksensoren. Het 
display toont in realtime de last die wordt toegevoegd door de bak 
en telt het totaal geladen materiaal voor de job automatisch op. 
Alternatief kan de bediener een doelgewicht invoeren, het systeem 
telt dan af naar nul vanaf deze waarde. Dit maakt het mogelijk 
de exacte gewichten vast te leggen en te bewaken op overbe-
lading, zonder de arbeidsprocessen te onderbreken. Ritten naar 
weegbruggen zijn dus niet langer nodig – zo worden onnodige en 
tijdrovende omwegen voorkomen.

Systeemkenmerken:
 » Exact vastleggen van gewicht

 » Invoer van het doelgewicht

 » Automatisch bepalen van totaal bij materiaaloverslag

 » Duidelijk 3,5-inch grafisch display

 » Hulpsysteem zonder noodzaak voor mechanisch  

 installatiewerk

MOBA HLC-1000 –
WEEGSYSTEEM VOOR WIELLADERS



Verdeeldoos

Hellingshoeksensor

Druksensor
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Systeemvoordelen:
 » Voldoen aan de toegestane totaalgewichten
 » Voorkomt overbelading en bijbehorende boetes
 » Voorkomt ritten naar weegbruggen
 » Intuïtieve bediening
 » Zeer eenvoudige installatie en instelling 

Het HLC-1000 wielladerweegsysteem biedt betrouwbare be-
waking op overbelading en door het robuuste ontwerp van de 
componenten hiervan, is het geschikt voor gebruik onder de 
meest veeleisende omstandigheden. Het is eenvoudig te gebrui-
ken - het duidelijk opgebouwde menu en de intuïtieve symbo-
len spreken voor zich. De bediener kan kiezen tussen invoeren 
en selecteren via knoppen of encoders – zo kan het systeem 
met handschoenen aan worden bediend. Door de verschillende  
weergavemodi, is het kleurendisplay eenvoudig afleesbaar in de 
zon of in het donker.
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W A A R  U W  M A C H I N E S  O O K  W O R D E N  G E B R U I K T, 
W I J  Z I J N  A L T I J D  D I C H T B I J .

MOBA locatie
Dealer

www.moba-automation.com
www.mobacommunity.com
www.moba-platform.com

MOBA wereldwijd
Na de aankop van onze producten laten we u niet in de steek. Naast de hoofdvestiging in Limburg/Lahn en Duitse nevenvestigingen in Dresden en Langenlonsheim, wordt MOBA vertegen-
woordigd door dochterondernemingen in Europa, de VS, India en Azië en via een wereldwijd dealernetwerk in alle belangrijke markten in de sectoren waarin we leveren.
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