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An advanced and trade  
approvable on-board weighing 
system specifically designed for 
wheeled loaders operating in the 
toughest environments

LOADMASTER a100

The RDS LOADMASTER a100 is an all new CAN based 
system setting a benchmark for the industry combining cutting 
edge sensor technology and signal processing techniques 
providing precise and consistent weight information.

With the ever increasing focus on productivity,  
LOADMASTER a100 has been designed to operate within 
the fastest loading environments and toughest of conditions 

compensating for uneven, sloped ground and restricted 
loading areas reducing cycle times and maximising tons 
per hour performance.

Loading correctly first time eradicates return trips to the 
stockpile reducing vehicle movement, fuel usage and 
machine and tyre wear.

Weighlog @10 er en vektindikator som er svært enkel i bruk, den  
har en touch fargeskjerm med lavt brukergrense snitt. Det kan i 
indikatoren lagres kunder og produkter, slik disse blir enkelt å  
finne frem ved lasting eller produksjon.

Det er mulig å benytte forskjellige redskaper som skuffer, gafler og løfte åk, 
det blir da gjerne valgt dynamisk veiing for skuffer og statisk veiing for  
gafler og løfte åk. 

Systemet måler hydraulikk trykk ved å benytte trykk sensorer på hjullaster  
og på traktor, Weighlog @10 kan også leveres med strekksensor til teleskop- 
trucker. Veie data kan skrives ut på printer (tilleggsutstyr), og kan kopieres  
ut fra SD kort eller USB. Weighlog @10 er ikke mulig å få godkjent for kjøp  
og salg, men er en indikator som kan hjelpe til med å få korrekt last på bilen.

TEKNISKE DATA

Weighlog α10 er ikke mulig 
å få godkjent for kjøp og 
salg, men er en driftsikker 
indikator som er lett å bruke 
og som kan hjelpe til med 
f.eks få korrekt last på bilen.

Spenning:   10-30 volt DC
Nøyaktighet:   +/- 2% 
Trykk på sensorer:  0-250 bar (andre er tilgjengelig)
Skjerm:   4,3” farge touch skjerm IP 54
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