
Plataforma em U, desenhada para responder com eficácia à pesagem de paletes.
De cómodo transporte, pode ser facilmente deslocada no interior de um armazém ou pavilhão
levantando-a pela asa e arrastando-a sobre os rodízios em borracha colocados na outra
extremidade.
Estrutura monobloco portante, em forma de U, sobre a qual se coloca a palete à pesar, ligada às
células de carga, suportadas por 4 pés pivotantes em aço Inoxidável, com um sistema de rótula
que assegura um retorno à posição inicial contrariando todos os esforços laterais.
Versões em aço pintado com primário Shopprimer BP e texturado e 4 células em aço niquelado;
versões em aço Inox com 4 células totalmente Inox que cumprem uma protecção IP68, com
certificado de aprovação CE mencionado na respectiva ficha técnica.
A ligação das células é realizada numa caixa misturadora em alumínio, que cumpre IP 67, da
qual saí o cabo de ligação para o visor.
Altura Máxima da plataforma 85 mm.

Balança modelo: Transpalete

Opções:
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