
Esta plataforma foi desenvolvida para facilitar a pesagem de pequenas peças de carne sem
perder as prestações de uma báscula convencional.
Basicamente formada por uma estrutura potente que suporta uma coluna com gancho e um
prato rebatível.
Toda esta estrutura, de grande rigidez, está aparafusada directamente numa das extremidades
da célula de carga enquanto que a outra se fixa à parede ou muro de suporte, através de umas
buchas metálicas.
O conjunto incorpora um parafuso de segurança, limitador de carga, para evitar danos causados
por sobre cargas acidentais.
Afim de evitar a queda acidental do prato rebatível, um fecho de mola assegura a sua prisão
quando da utilização do gancho.
O desenho desta plataforma permite poupar, devido a sua concepção, espaço e na maioria dos
casos a utilização de 2 básculas diferentes.
A sua construção é completamente em aço Inoxidável e a célula de carga cumpre uma protecção
IP67, com certificado de aprovação CE mencionado na respectiva ficha técnica, o que garantem
o seu perfeito funcionamento nos mais agressivos ambientes.

Modelo Mural

Opções:
Coluna fixa com 2 ganchos 205,00€
Suporte especial de fixação galvanizado 510,00€
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