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SBTM Tank Montaj Kiti
SBTM Tank Mounting Kit

    Ürün Kodu: SBTM

AÇIKLAMA / EXPLANATİON

    Tuna SBTM Montaj Kiti,  yanal yüklerden yük hücresini korur. Tartım sistemini teraziye 
alma imkanı sağlar.

    The Tuna SBTM Mounting Kit protects the load cell from lateral loads. It provides the 
opportunity to level the weighing system.

Özellikler
Tartım sisteminin devrilmemesini sağlar
Yan yükleri engeller
Silo tartım sistemleri için ideal yapıdadır
Silo ayağına geçen çıkıklığı ile kaynak işlemlerini 
ortadan kaldırır.

Specifications
Ensures that the weighing system does not topple over
Prevents side loads
Ideal for silo weighing systems
It eliminates welding processes with its dislocation to the silo foot.

SCX-EL-TK Kauçuk Montaj Kiti
SCX-EL-TK Rubber Mounting Kit

    Ürün Kodu: SCX-EL-TK

AÇIKLAMA / EXPLANATİON

    Tuna  SCX-EL-TK montaj kiti, kauçuk yapısı sayesinde yük hücresini ani darbelere 
karşı korur. Titreşim ve vibrasyon olan tartım alanlarında, bu yükleri absorbe eder.

    Tuna SCX-EL-TK mounting kit protects the load cell against sudden impacts thanks 
to its rubber structure. In weighing areas with vibration and vibration, it absorbs these 
loads.

Özellikler
Ani darbelerden yük hücresini korur
Silo ve Tank tartım sistemlerinde kullanılır
10t-30t aralığında kullanım özelliği mevcuttur.

Specifications
Protects the load cell from sudden impacts
Used in Silo and Tank weighing systems
It is available in the range of 10t-30t.

STK-MK Montaj Kiti
STK-MK Mounting Kit

    Ürün Kodu: STK-MK

AÇIKLAMA / EXPLANATİON

    Tuna STK-MK montaj aparatı ''S'' tipi loadcellerde mafsallı askı olarak kullanılır. Olası 
eksen kaymalarını düzeltir. Standart ölçüleri sayesinde montaj kolaylığı sağlar.

    Tuna STK-MK mounting apparatus is used as hinged hanger in "S" type loadcells. 
Corrects possible axis misalignment. It provides ease of installation thanks to its 
standard dimensions.

Özellikler
Tank ve bunker tartım sistemlerinde kullanılır.
Yük Hücresi asılarak tartım yapılan yerler için 
ideal bir üründür.
Test ve kuvvet ölçümü sistemlerinde yoğun 
olarak kullanılır.

Specifications
Protects the load cell from sudden impacts
Used in Silo and Tank weighing systems
It is available in the range of 10t-30t.


