
 

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 

CÂNTARE DOZARE 

TOTALIZATOARE DISCONTINUE 

CÂNTARE ÎNSĂCUITOARE 

CÂNTARE IMPACT 

CÂNTARE ETICHETARE 

CÂNTARE MULTIFUNCȚIONALE 

CÂNTARE CALCUL PREȚ 

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 PRECIZIE GAT 

Cântar multifuncțional de înaltă precizie, ideal pentru aplicații industriale și de 

laborator. 

Disponibil și în variante certificate pentru utilizarea în domenii de interes 

public (tranzacții comerciale). 



 

 CARACTERISTICI TEHNICE: 

 Structură de rezistență din duraluminiu cu carcasă 
din plastic ABS; 

 Măsurare greutate prin principiul furcii turnante, 
care asigură o mare precizie de funcționare; 

 Afișaj LCD retroiluminat cu 8 cifre; 

 Tastatură lavabilă cu 7 taste funcționale; 

 Cântăriri precise și rapide; 

 Platan din oțel inoxidabil ∅80; 

 Ecran de protecție împotriva curenților de aer; 

 Bulă de nivel și picioare ajustabile; 

 Alimentare prin adaptor rețea 230 Vca; 

 Interfață serială RS232 standard pentru conectare la 
PC sau la imprimantă; 

 Calibrare internă. 
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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. 

MODURI FUNCȚIONALE: 

 Numărare piese; 

 Cântărire procentuală; 

 Conversie unități de măsură; 

 Aducere în zero; 

 Urmărire punct de zero; 

 Tară semi-automată; 

 Calibrare digitală. 
 

TIPODIMENSIUNI: 

Model Capacitate Diviziune Liniaritate  
GAT120 120 g 0,0001 g ± 0,0001 g nu 

GAT220 220 g 0,0001 g ± 0,0001 g nu 

GAT120M 120 g 0,001 g ± 0,0001 g da 

GAT220M 220 g 0,001 g ± 0,0001 g da 

 

OPȚIUNI ȘI ACCESORII: 

Cod Descriere 

CT1 Certificat de etalonare cântar cu capacitate de până la 5 kg, pentru balanțe analitice, emis de 
laborator acreditat 

OBTPRSH Imprimantă termică, 58 mm lățime hârtie. 

RSCBBCG Cablu serial RS232, 1,5 m lungime, pentru conectarea imprimantei 
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