
Báscula de instalação fixa, com estrutura metálica, desenvolvida por computador especialmente
para pesar contentores, formando um conjunto compacto de alta resistencia e robustez.
Os chassis estão fixos ao solo por meio de buchas e ligados entre si por um perfil metálico,
garantindo a resistência as forças exercidas na colocação dos contentores na báscula.
Dispensa a execução de qualquer trabalho de obra civil.
Os chassis recebem as vigas transversais, encaixando os pés de célula nos respetivos apoios.
Altura da báscula de 325mm.
Construído num sistema modular, reduzindo o tempo de montagem e facilitando o encaixe dos
módulos.
A cablagem é colocada no local de instalação do equipamento.
As vigas transversais possuem tampas superiores, para aceder às células de carga e facilitar a
limpeza e a manutenção da báscula.
Contém guias centrais, para facilitar a colocação do contentor, e batentes num dos topos, para
garantir que o contentor não deslice para fora da bascula.
A superficie da báscula é em chapa lisa, para garantir o deslizamento do contentor para o interior
da báscula.
O acabamento é preparado cuidadosamente para garantir uma aderência perfeita do primário de
Epoxy de zinco e posterior pintura com esmalte poliuretano.

Visor modelo: Pesa Contentores

Opções:
Dimensões 600 x 280 capacidade 3000Kg
Dimensões 620 x 250 capacidade 3000Kg
Dimensões 700 x 250 capacidade 3000Kg
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Báscula de instalação fixa, com estrutura metálica, desenvolvida por computador especialmente para pesar contentores, formando um conjunto compacto de alta resistencia e robustez. 
Os chassis estão fixos ao solo por meio de buchas e ligados entre si por um perfil metálico, garantindo a resistência as forças exercidas na colocação dos contentores na báscula. 
Dispensa a execução de qualquer trabalho de obra civil. 
Os chassis recebem as vigas transversais, encaixando os pés de célula nos respetivos apoios. Altura da báscula de 325mm. 
Construído num sistema modular, reduzindo o tempo de montagem e facilitando o encaixe dos módulos. 
A cablagem é colocada no local de instalação do equipamento. 
As vigas transversais possuem tampas superiores, para aceder às células de carga e facilitar a limpeza e a manutenção da báscula. 
Contém guias centrais, para facilitar a colocação do contentor, e batentes num dos topos, para garantir que o contentor não deslice para fora da bascula. 
A superficie da báscula é em chapa lisa, para garantir o deslizamento do contentor para o interior da báscula. 
O acabamento é preparado cuidadosamente para garantir uma aderência perfeita do primário de Epoxy de zinco e posterior pintura com esmalte poliuretano.
Visor modelo: Pesa Contentores
Opções:
Dimensões 600 x 280 capacidade 3000Kg
Dimensões 620 x 250 capacidade 3000Kg
Dimensões 700 x 250 capacidade 3000Kg 
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