
Báscula-ponte PCM SG para instalar sobre o solo ou embutida, formada por módulos metalo-betão
sem betão, estandardizados com largura de 1,16 metros, permitindo construir plataformas até 18
metros de comprimento e 3 metros de largura.
Os módulos estão prontos para a execução da betonagem. Estrutura desenhada por computador
através do programa de cálculo (EMRC-NISA II). Conseguindo uma altura de ponte de 240 mm e uma
altura de passadeira de 300 mm, ao mesmo tempo que forma um conjunto compacto de alta resistência
e robustez. A sua conceção permite uma instalação simples e de custos reduzidos sobre o solo, com
rampas de acesso ou embutida, em fosso de apenas 300 mm de profundidade. Redução do tempo de
montagem devido à facilidade de encaixe dos módulos e à mínima quantidade de parafusos
necessários. Todas as operações de montagem realizam-se pela parte superior da plataforma.
A  colocação das células de carga e do sistema de ataque é realizada sem parafusos de fixação e em
fábrica. As vigas transversais já levam as células de carga montadas de fábrica. Toda a cablagem,
incluindo os cabos de células, é colocada no próprio local de montagem do equipamento. Dispõem de
tampas superiores para aceder às células de carga e facilitar a limpeza e a manutenção da báscula.
As Básculas PCM SG podem levar, segundo o comprimento da ponte, 4, 6 e 8 células de carga, de
construção totalmente em aço Inoxidável ou Liga de aço, com esquema de proteção especial contra
raios, proteção IP68 e garantia de 2 anos, com certificado de aprovação CE.
Versão pintada: com decapagem por granulagem para garantir uma perfeita aderência dos primários e
esmaltes de Epoxy. Acabamento da estrutura pintado.
Versão galvanizada: limpeza de desengorduramento, decapagem e tratamento por galvanização a
quente por imersão. Garantia de corrosão superior a 10 anos. Caixa misturadora de 4, 6 ou 8 células.
Fabricada em Poliéster reforçada a fibra de vidro. Índice de proteção IP 66 conforme norma EN60529.15
Comprimento dos cabos celula 15metros. Parafusos qualidade 8.8 zincada.
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Báscula-ponte PCM SG para instalar sobre o solo ou embutida, formada por módulos metalo-betão sem betão, estandardizados com largura de 1,16 metros, permitindo construir plataformas até 18 metros de comprimento e 3 metros de largura. 
Os módulos estão prontos para a execução da betonagem. Estrutura desenhada por computador através do programa de cálculo (EMRC-NISA II). Conseguindo uma altura de ponte de 240 mm e uma altura de passadeira de 300 mm, ao mesmo tempo que forma um conjunto compacto de alta resistência e robustez. A sua conceção permite uma instalação simples e de custos reduzidos sobre o solo, com rampas de acesso ou embutida, em fosso de apenas 300 mm de profundidade. Redução do tempo de montagem devido à facilidade de encaixe dos módulos e à mínima quantidade de parafusos necessários. Todas as operações de montagem realizam-se pela parte superior da plataforma.                    A  colocação das células de carga e do sistema de ataque é realizada sem parafusos de fixação e em fábrica. As vigas transversais já levam as células de carga montadas de fábrica. Toda a cablagem, incluindo os cabos de células, é colocada no próprio local de montagem do equipamento. Dispõem de tampas superiores para aceder às células de carga e facilitar a limpeza e a manutenção da báscula.        As Básculas PCM SG podem levar, segundo o comprimento da ponte, 4, 6 e 8 células de carga, de construção totalmente em aço Inoxidável ou Liga de aço, com esquema de proteção especial contra raios, proteção IP68 e garantia de 2 anos, com certificado de aprovação CE.                                              Versão pintada: com decapagem por granulagem para garantir uma perfeita aderência dos primários e esmaltes de Epoxy. Acabamento da estrutura pintado.                                                                                       Versão galvanizada: limpeza de desengorduramento, decapagem e tratamento por galvanização a quente por imersão. Garantia de corrosão superior a 10 anos. Caixa misturadora de 4, 6 ou 8 células. Fabricada em Poliéster reforçada a fibra de vidro. Índice de proteção IP 66 conforme norma EN60529.15 Comprimento dos cabos celula 15metros. Parafusos qualidade 8.8 zincada.
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