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Overload Protection and Overhead Weighing Equipment

ED
voorsprong in electronische dynamometers

Junior

Avery Weigh-Tronix
Avery Weigh-Tronix produceert industriële weegapparatuur in 
productieunits in USA, UK, China, India en neemt wereldwijd een 
2de plek in op het gebied van industrieel wegen. 
 
GePeS b.v. importeert en distribueert de producten binnen de 
Benelux. .

Specificaties
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Een divisie van Avery Weigh-Tronix

GePeS b.v.
Galvanistraat 16

3846 AT  HARDERWIJK 

HOLLAND 

T: +31 (0) 341 43 22 31 
F: +31 (0) 341 43 13 27
E: info@gepes.nl

www.averyweigh-tronix.nl  & www.gepes.nl 

Behuizing: Stof- en waterdicht NEMA 4 / IP65.

Nauwkeurigheid: 0.2% van capaciteit.

Herhaalbaarheid: 0.2% van capaciteit.

Ultieme overload: 700% van capaciteit (10,000 kg: 500%).

Overload: 200% van capaciteit.

Display: 128 x 64 dot-grafisch LCD display, 26 mm (1.0”)  
  hoge cijfers, functietoetsen.

Display conversie: Twee keer per seconde.

Piekwaarde conversie: Twee keer per seconde.

RS232 communicatie: Geen. (Zie Dillon EDxtreme).

Calibratie: Traceerbaar naar NIST standaard, incl. calibratie  
  certificaat.

Battery levensduur: 320 hours onder normaal gebruik met  
  2 C cell batterijen.

Omgevingstemperatuur: -20° C tot 60° C (-4° F tot 140° F).

Meegeleverd: Batterijen, handleiding UK en   
  calibratiekaart.
 
Opties: Koffer.
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Gewichten

 Model Eigen Gewicht met Verzend
  gewicht sluitingen gewicht 
 

 EDjr-1T 1.3 kg 1.8 kg 3 kg
  2.9 lb 3.9 lb 6 lb

 EDjr-2T 2.0 kg 3.9 kg 5 kg
  4.5 lb 7.8 lb 10 lb

 EDjr-5T 2.9 kg 6.5 kg 8 kg
  6.4 lb 14.3 lb 18 lb

 EDjr-10T 8.2 kg 19.0 kg 21.0 kg
  17.0 lb 41.0 lb 47.0 lb
700% ultieme overload protectie. Material behuizing is luchtvaart-kwaliteit 2024 
aluminium. * 500% ultieme overload protectie. Materiaal behuizing is staal E4340.

Afmetingen

 Model A B C D E F G H I 

 
 EDjr-1T 213 mm 127 mm 174 mm 19 mm 13 mm 296 mm 274 mm 30 mm 29 mm 
  8.4 in 5.0 in 6.9 in 0.75 in 0.50 in 11.6 in 10.8 in 1.20 in 1.16 in

 EDjr-2T 269 mm 127 mm 198 mm 27 mm 19 mm 375 mm 340 mm 35 mm 43 mm
  10.6 in 5.0 in 7.8 in 1.06 in 0.75 in 14.8 in 13.4 in 1.41in 1.69 in

 EDjr-5T 289 mm 135 mm 206 mm 35 mm 25 mm 451 mm 402 mm 56 mm 58 mm
  11.4 in 5.3 in 8.1 in 1.38 in 1.00 in 17.8 in 15.8 in 2.22 in 2.28 in

 EDjr-10T 291 mm 133 mm 201 mm 50 mm 35 mm 548 mm 478 mm 93 mm 83 mm

Capaciteit & Resolutie

EDjr-1T 1000 kgf x 1 2500 lbf x 2 10000 N x 10

EDjr-2T 2000 kgf x 2 5000 lbf x 5 20000 N x 20

EDjr-5T 5000 kgf x 5 10,000 lbf x 10 50000 N x 50

EDjr-10T 10,000 kgf x 10 25,000 lbf x 20 10000Nx100



Dillon EDjunior

De EDjunior dynamometer gaat terug naar het begin, 
plaats de last en lees het gewicht af. Ontworpen vanuit 
de vraag van de industrie om een gebruiksvriendelijke, 
eenvoudige, lichte en oersterke dynamometer voor kracht- 
en trekkrachtmetingen.

Een sterke programmalijn
De EDJunior dankt de sterke punten vanuit de uitgebreide 
engineering tijdens de ontwikkeling van de EDExtreme waar 
de EDJunior een afgeleide van is. Minder mogelijkheden 
(zoals radio communicatie) maar met dezelfde hoogwaardige 
kwaliteit en veiligheid. 

Prijs-kwaliteit verhouding
Binnen de sector biedt de EDJunior een goede prijs-kwaliteit 
verhouding, Een uitstekende prijs, maar geen consessies aan 
kwaliteit van de materialen en onderdelen zodat een veilige 
en lange levensduur gewaarborgd is. 

2,000 kg capaciteit EDjunior getoond.
EDjunior dynamometers zijn verkrijgbaar 
in capaciteiten tot 10,000 kgf (25,000 lbf ).

 

Dillon fabriceert tevens mechanische dynamometers en 
kraan weegschalen. Tevens is voorhanden de EDExtreme 
electronische dynamometer met mogelijkheid voor radio 
communicatie (rechts).

De EDJunior: hoogwaardige kwaliteit  
voor eenvoudige metingen  
Achter een “eenvoudig” uiterlijk 
van de Dillon EDJunior schuilt een 
hoogwaardige kwaliteit, nieuw in het 
segment van “instap” dynamometers. 
Het toestel biedt een hoge mate van 
naawkeurigheid, lange levenscyclus en 
(meest belangrijk) veiliger werken. 

Metingen en mogelijkheden
De EDJunior biedt standaard de 
mogelijkheden tot normale  afmetingen 
van het live gewicht, als ook een 
piekwaarde (de hoogst gemeten 
waarde) Beide kunnen getoond 
worden in lbf, kgf en Newtons.

Nauwkeurigheid - Het ontwerp 
van de krachtopnemer en de strain 
gauges biedt een nauwkeurigheid 
van 0,2 % van het weegvermogen. 
Door de hoge nauwkeurigheid kan 
het toestel in veel uiteenlopende 
sectoren ingezet worden.

Resolutie - Het display biedt een 
resolutie van 1:1000, meer dan 

voldoende voor kritische hijswerkzaamheden.

Display en toetsenbord
Het exclusieve Dillon “SOFTKEY” toetsenbord biedt een 
grafische toegang tot setup menu’s en display instellingen. 
Dit betekent een groter gebruikersgemak ten opzichte van 
de onoverzichtelijke gebruikelijke menu structuren..

Oersterk, weinig gewicht
Zware gereedschappen maken zwaar werk juist zwaarder! 

Dillon heeft door een goede keus in materialen een 
ultralichte dynamometer ontwikkeld, wel met een 
buitengewone sterkte. Het biedt een 7:1 veiligheidsfactor 
voor alle capaciteiten, behalve 10,000 kg, deze is 5:1.

Batterij werking
Werking is via 2 C-cell batterijen, welke snel en eenvoudig 
aan de zijkant te verwisselen zijn. De normale batterij 
levensduur is meer dan 300 uur !.

Omgevingsfactoren
Het toestel is stof- en waterdicht conform IP-65 norm en 
derhalve in elke omgeving in te zetten..

V e r g e l i j k  e i g e n s c h a p p e n  -  v e r g e l i j k  g e m a k  :Sterk in eenvoud

The EDjunior kraanwegers (links) 
bieden dezelfde capaciteiten als de 
EDJunior dynamometers.


