
Báscula de instalação fixa, embutida no solo que se destina à pesagem de cada eixo dos
veículos rodoviários, sendo o peso total do veículo obtido por somatório dos pesos dos diferentes
eixos.
A instalação da Báscula Pesa Eixos é muito simples.
Na via de circulação dos veículos será realizado um fosso dentro do qual será colocado, de
forma permanente, um bastidor metálico de suporte e montagem da plataforma.
Este bastidor também tem a função de aro envolvente, é colocado e nivelado no local, sendo a
plataforma montada numa segunda fase.
Trabalhos de construção civil simplificados ao máximo e máxima precisão de montagem.
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.
Toda a cablagem, incluindo os cabos de células, é colocada no próprio local de montagem do
equipamento.
Dispõe de tampas superiores para aceder ás células de carga e facilitar a limpeza e a
manutenção da báscula.
Versões Pintadas, com decapagem por granilhagem para garantir uma perfeita aderência dos
primários e esmaltes de Epoxy.
Versões Galvanizadas, limpeza desengordurante, decapagem e tratamento por galvanização a
quente.
Garantia anti-corrosão superior a 10 anos.

Balança modelo: PCM pesa eixos inteira

Dimensões                 Capacidade          Divisão     Acabamento                       Preço
3,05x0,75m                    15 T.                      5Kg        Pintado ou galvanizado     Por consulta
3,05x0,75m                    20 T.                    10Kg        Pintado ou galvanizado     Por consulta
3x1m                              15 T.                      5Kg        Pintado ou galvanizado     Por consulta
3x1m                              20 T.                    10Kg        Pintado ou galvanizado     Por consulta
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