
Conjunto de duas barras de pesagem de elevada robustez e versatilidade, desenvolvidas
especialmente para permitir a pesagem de: tolvas, silos, depósitos, correias transportadoras,
caixas ou outras estruturas rígidas, de cómodo transporte, podem ser facilmente deslocadas no
interior de um armazém ou pavilhão levantando-as pelas pegas.
Cada barra possui duas células de pesagem com pé pivotante com base em borracha.
São disponibilizadas duas versões: em aço pintado com primário epoxy de zinco e esmalte
poliuretano e 4 células em aço niquelado; em aço Inox com acabamento de jato de vidro com 4
células totalmente em Inox que cumprem uma proteção IP68, com certificado de aprovação CE
mencionado na respetiva ficha técnica.
A ligação das células é realizada numa caixa misturadora em poliéster reforçada com fibra de
vidro, que cumpre IP66, da qual sai o cabo de ligação para o visor.
A altura máxima do conjunto é de 95 mm.

Balança modelo: Barras pesadoras

Opções:
Inox 2.085,00€

www.jp-balancas.com


Conjunto de duas barras de pesagem de elevada robustez e versatilidade, desenvolvidas especialmente para permitir a pesagem de: tolvas, silos, depósitos, correias transportadoras, caixas ou outras estruturas rígidas, de cómodo transporte, podem ser facilmente deslocadas no interior de um armazém ou pavilhão levantando-as pelas pegas. 
Cada barra possui duas células de pesagem com pé pivotante com base em borracha.                          São disponibilizadas duas versões: em aço pintado com primário epoxy de zinco e esmalte poliuretano e 4 células em aço niquelado; em aço Inox com acabamento de jato de vidro com 4 células totalmente em Inox que cumprem uma proteção IP68, com certificado de aprovação CE mencionado na respetiva ficha técnica.                                                                                                               A ligação das células é realizada numa caixa misturadora em poliéster reforçada com fibra de vidro, que cumpre IP66, da qual sai o cabo de ligação para o visor.                                                                                                                                  A altura máxima do conjunto é de 95 mm. 
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