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descrição Báscula concebida especificamente para a pesagem de blocos de pedra. 

destaques Calhas para aplicação de travessas de madeira permitem a movimentação do bloco através de um 
monta-cargas ● Resistente a cargas concentradas ● Suporta uma frequência de utilização intensa ● Em 
conformidade com a directiva 2014/31/eu para transações comerciais ● Aplicação da directiva SOLAS. 

plataforma 
 

Totalmente metálica ● Plataforma electro-soldada com perfis de aço IPE certificados ● Acabamento de 
superfícies em 3 passos: decapagem mecânica + primário epóxido + tinta anticorrosiva ● Tampas 
transversais e laterais para fácil acesso às células de carga para tarefas de manutenção ● Limitadores 
longitudinais e transversais para absorver o impacto da movimentação do bloco e manter o correto 
posicionamento da plataforma de pesagem ● Ligação à terra para proteção das células de carga contra 
sobretensões. 

células de carga 
 

Tecnologia digital com capacidade de 35 t e autocalibração ou analógica com capacidade de 25 t ● Tipo 
compressão com auto alinhamento (auto pivotantes) ● Fabricadas em em aço inox ● Hermeticamente 
soldadas ● Aplicadas em suportes de aço inox com encaixe anti rotação ● Índice de proteção IP68 ● 
Proteção contra sobretensões ● Aprovação CE / OIML R60. 

caixa de ligações Fabricada em alumínio ● Índice de proteção IP67 ● Proteção contra sobretensões.  

cablagens Revestimento em borracha para isolamento elétrico ● Malha interior em aço inox para ligação à terra ● 
Blindagem interior em alumínio para proteção contra interferências externas ● Tubo em PVC para 
encaminhamento e proteção dos cabos. 

montagem Sobre-Solo/Semi-Encastrada ● Necessária obra civil para a fundação de assentamento do equipamento. 

modelos DIMENSÃO C X L(m)           N.º CÉLULAS           CAPACIDADE(t)           DIVISÃO(kg)                          

              3,2 x 2                                    4                          30 / 45 / 60                     10 / 20   

visores PV4 | BP120 | BP101 

opções Aro para semi-encastrar | Placa de chumbadouros 

complementos Repetidor de Peso | Impressora | Software de Gestão de Pesagem | Tablet Industrial 10” 

 


