
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

INS TC5000 
 
Mobil dimensionering, vejning og 
registrering af data 

 

Produkt datablad 

• Laserbaseret volumenskanning (LVD) 
• Udvidet vejenøjagtighed 
• Dobbelt tilt-kompensering 
• Friktionsneutralisering (BMD) 

Balanced Mass 
Determination 

+ 
Laser Volume 
Determination 

� Dimensionering 

� Nøjagtig vejning 

� Dataregistrering 

� Fragthåndtering 

Avanceret vejeteknologi baseret på LVD og BMD 
 

Øget indtjening ved volumenskanning, vejning 
og registrering af data fra gaffeltrucken... 
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Optimal håndtering af pallegods 

 

TC5000 tilbyder dimensionering, 

vejning og dataregistrering af 

pallegods direkte fra gaffeltrucken på 

blot 10 sekunder. 

 

Den herved reducerede gaffeltruck-

kørsel betyder samtidig, at energi- og 

tidsforbrug samt kollisionsrisici med 

personel nedbringes til et minimum.  

 

Da godshåndtering helt eller delvist 

kan foretages på stedet, aflastes de 

eventuelle flaskehalsproblemer, der 

måtte opstå omkring eksisterende 

stationære dimensionerings- og 

vejesystemer. 

 

TC5000 er en flytbar og skalérbar 

løsning, som løbende kan tilpasses 

virksomhedens vækst. 

TC5000 tilbyder følgende informationer 

• Højde: 1.6 m 

• Bredde: 0.8 m 

• Længde: 1.2 m 

• Vægt: 450 kg 

• Volumen: 1.536 m3 

• Volumenfaktor: 333 kg/m3 

• Volumen vægt: 511 kg 

Kontakt 

Intersoft Nexø A/S 

www.mobileweighing.com 
 



Work smart - rather than hard! 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Et mobilt fragthåndterings-center 
 
TC5000 er udviklet i tæt samarbejde med fragtbranchen, hvor 
vejenøjagtighed og volumeninformation samt registrering af data og 
tidsforbrug er vigtige parametre. TC5000 er velegnet til applikationer, 
hvor investering i traditionel dimensionering og vejning (D&W-system) 
ikke er rentabel eller som satellitløsning til eksisterende stationære 
D&W-systemer. 
  

Specifikationer 

Tilvalg 

Vægt, kg/lb Volumen, m³ 
 

Volumenvægt, kg/lb 
 

 

Egenskaber 

Max. vejekapacitet : 99999 kg 

Vejetolerance : ±0.1 % 

Max. delingsantal : 1000 

Højdemåling : 5 m 

Højdetolerance : ±1 cm 

Temperaturområde :  0–50 °C 

Forsyningsspænding : 10-100 VDC 

Effektforbrug : < 10 W 

Antal grupper : 99 

Sekvenshukommelse : 999 

Seriel udgang : RS232 

 
Tæthedsgrad 

Display : IP 50 

Sensorer : IP 65 

 

i
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• Slip-printer 

• Bluetooth adapter 

• Wireless LAN adapter 

 

Om os 

 

Kontakt Siden 1997 har Intersoft Nexø A/S designet mobile vejeløsninger til 
hydrauliske løfteenheder, som gaffeltrucks, stablere og palleløftere. 
Pålidelighed og nøjagtighed har været altafgørende nøgleord i 
udviklingen af systemerne, der benyttes i industrielle, fødevare- og 
fragtapplikationer over hele verden. 

 
www.mobileweighing.com 
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TC5000 er baseret på et patenteret hydraulisk vejeprincip (BMD), der 
tilbyder unik vejenøjagtighed, robusthed og beskyttelse mod overlast. 
Den dobbelte tilt-kompenseringsteknologi sikrer et præcist vejeresultat 
uanset truckmastens eller gulvets hældning. En ny laserteknologi 
(LVD) muliggør samtidig hurtig volumenbestemmelse af pallegodset. 
Desuden sikrer den indbyggede transientbeskyttede strømforsyning, at 
TC5000 passer til de fleste gaffeltrucks uden særlig hensyntagen til de 
mangeartede spændingsforsyninger og elektriske støjforhold. 

Teknologi 

 

Intersoft Nexø A/S 

Tid, dato & 
hukommelsestæller 

Palledimensioner, m 
Pallehøjde, m 

Volumenfaktor, kg/m3 
 

Tilt-vinkel, gr. 

Grupper 
     & 

sekvenser 

Løftehøjde, m 

Min., max. last & 
deling 

Akkumuleret 
vægt, volumen & 
volumenvægt 

Enhed, kg/lb 

Løftehastighed, m/s 


