
O objectivo deste equipamento é facilitar a pesagem de produtos longos, perfis metálicos,
atados, varões, barras, tubos, chapas, etc., em diversas aplicações industriais e comerciais.
A estrutura principal da báscula é constituída por perfis laminados normalizados em aço e
recebem um acabamento pintado com primário de Shopprimer BP e esmalte texturado.
A superfície de carga poderá, em opção, ser dotada de um cavalete de suporte.
Esta báscula está equipada com 4 módulos celulares, sistema de cardan e célula do tipo MLC.
Protecção individual de cada célula contra sobrecargas e sobre tensões.
As Células de carga em aço niquelado, com protecção IP 68 e certificado de aprovação CE.
A caixa misturadora em alumínio, IP67, e  cablagem blindada garantem o perfeito funcionamento
do equipamento nos mais agressivos ambientes industriais.
Toda a sua estrutura foi calculada para Sobrecargas até 100% a 150% de concentração de peso
nas esquinas, pelo que é ideal para trabalhar em ambientes industriais.

Balança modelo: Pesa Perfilados

Opção:
Aplicação de barras transversais para facilitar a carga com empilhadores 260,00€

www.jp-balancas.com
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