
 

CELULE DE SARCINĂ 

CÂNTARE PRECIZIE 

CÂNTARE BANC 

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE 

CÂNTARE VERIFICARE 

CÂNTARE PLATFORMĂ 

CÂNTARE ANIMALE 

TRANSPALETE CU CÂNTAR 

CÂNTARE STIVUITOR 

CÂNTARE FEROVIARE 

CÂNTARE AUTO 

CÂNTARE ABATOR 

CÂNTAR MACARA 

CÂNTARE BANDĂ 

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 

CÂNTARE DOZARE 

TOTALIZATOARE DISCONTINUE 

CÂNTARE ÎNSĂCUITOARE 

CÂNTARE IMPACT 

CÂNTARE ETICHETARE 

INDICATOARE DIGITALE 

CÂNTAR STIVUITOR LTW 
Cântar stivuitor cu sistem de prindere a furcilor stivuitorului conform 

standardului FEM clasa II. Robuste și ușor de utilizat, aceste cântare 

permit eficientizarea procesului tehnologic, cântărirea având loc pe 

durata transportului produselor paletate. 

Construit cu respectarea tuturor prevederilor recomandărilor OIML R76 

și ale standardului SR:EN 45501 privitoare la aparate de cântărit cu 

funcționare neautomată. 

Disponibil și în versiuni certificate pentru tranzacții comerciale. 



 

 

CARACTERISTICI TEHNICE: 

 Precizie mai bună de ± 0,05 % din capacitate; 

 Suprasarcină limită: peste 300 % din capacitatea 
nominală a cântarului, cu contact de siguranță în 
cazul desprinderii plăcii de pe stivuitor; 

 Înclinare orizontală (flexibilitate): ±2 ° cu păstrarea 
caracteristicilor funcționale; 

 Deplasarea centrului de greutate a stivuitorului: max. 
55 mm; 

 Dimensiuni cântar: 910 x 407 x 110 mm; 

 Greutate cântar: 184 kg; 

 Structură de rezistență din oțel masiv, cu ghidaje 
rectificate montate pe 2 celule de sarcină cu grad de 
protecție IP68; 

 Cutie de joncțiuni ermetică cu 5 m de cablu extensibil 
(sau 10 m de cablu standard, pentru pozare prin 
interiorul catargului stivuitorului) pentru conectarea 
la indicatorul de greutate; 

 Indicator de greutate, grad de protecție IP65, 
tastatură (17 taste numerice si funcționale) lavabilă; 

 Afișaj LCD cu fundal iluminat, cu 6 cifre de 25 mm; 

 Alimentare cu acumulatori reîncărcabili; 

 Autonomie acumulatori 40 ore funcționare continuă; 

 Furnitura include și încărcător acumulatori (230 Vca); 

 Interfață serială RS232 pentru conectarea la 
imprimantă sau calculator. 
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Acest document furnizează informații descriptive despre produs, informații care – fără acordul scris al Scaleit s.r.l. – nu pot fi considerate 
obligații contractuale. 
Acest document conține informații corecte la momentul publicării acestuia. Scaleit s.r.l. își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz 
specificația, conceptul, prețul sau termenii de livrare. 

FUNCȚII CÂNTAR: 

 Zero; 

 Tară semi-automată; 

 Tipărire; 

 Oprire automată, pentru prelungirea duratei de viață 
a acumulatorilor; 

 Afișare greutate în rezoluție mărită (10 x); 

 Comutare greutate netă/greutate brută; 

 Conversie unități măsură; 

 Totalizare; 

 Dozare rețete; 

 Cântărire verificare +/-; 

 Cântărire procentuală; 

 Cântărire numărare (rezoluție internă 1 500 000); 

 Memorare vârf de sarcină sau sarcină curentă. 

TIPODIMENSIUNI: 

Model Capacitate Diviziune  
LTW15 600/1 500 kg 0,2/0,5 kg nu 

LTFW25 1 500/2 500 kg 0,5/1,0 kg nu 

LTW15M 600/1 500 kg 1,0/2,0 kg da 

LTW25M 1 500/2 500 kg 2,0/5,0 kg da 
 
OPȚIUNI ȘI ACCESORII: 

Cod Descriere 

STFL Bridă de fixare a indicatorului în cabina stivuitorului 

AL7212 Adaptor alimentare în cabina indicatorului 

OBTPRP Imprimantă termică atașată indicatorului în cabina stivuitorului 

ALMEM Memorie alibi (fiscală), capacitate stocare 120 000 cântăriri 

WIFITD Modul WiFi pentru conectare la rețeaua locală 

RFITR Modem radio pentru transmisie date la distanță. Rază max. 150 m la exterior/70 m la interior 

BLTH Modul BlueTooth 

OBRFUSB Modem radio pentru conectarea pe portul USB al calculatorului și comunicarea cu modulul RFITR 

TPWXFI Furci din oțel inoxidabil 

TPWRAS Roți direcție din material antistatic 

TPWRNY Roți direcție din Nailon 

RTV2 Roți de direcție din Vulkolan (nu pătează pardoseala) 

TPWFRE Frână de parcare cu pedală montată pe coloana de direcție 

RPT57 Role de hârtie termică imprimantă, 30 m lungime, 57 mm lățime. 
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