
Plataforma monobloco desenhada por computador com o fim de conseguir a máxima resistência
a todo o tipo de esforços e cargas.
A estrutura reforçada para poder suportar cargas muito superiores à sua capacidade nominal.
Versões em aço pintado com primario epoxi de zinco e esmalte poliuretano, com 4 células em
aço niquelado.
Contruída para uso exclusivo sobre o solo, esta plataforma é suportada por 4 células que
cumprem a proteção IP68.
Cada célula apoia no solo por um pé pivolante em aço inoxidável, com sistema de rótula que
assegura um retorno à posiçao inicial contrariando todos os esforços laterais.
A ligação das células é realizada numa caixa misturadora em poliéster reforçada com fibra de
vidro, que cumpre o IP66, da qual sai o cabo para o visor.

Balança modelo: Pesar Animais

Opções:
145 x 60cm 600Kg 200g 4.795,00€
192 x 90cm 1.500Kg 500g 5.235,00€
242 x 92cm 1.500Kg 500g 6.290,00€
292 x 142cm 1.500Kg 500g 7.040,00€
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