
 

INDICATOARE DIGITALE 

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 

TRANSPALETE CÂNTAR TPWN 
Cântar marfă paletizată pentru utilizare în medii industriale, soluție 

economică pentru cântărirea europaleților. Robuste și ușor de utilizat, 

aceste cântare de europaleți 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 în versiuni pentru uz tehnologic (intern). 



 

 

CARACTERISTICI TEHNICE: 

 Capacitate maximă de ridicare: 2 000 kg; 

 Precizie mai bună de ± 0,2 % din capacitate; 

 Dimensiuni furcă liză: 1 150 x 550 x 85 mm; 

 Greutate cântar: aproximativ 125 kg; 

 Structură de rezistență extrem de robustă, din oțel 
masiv, vopsită cu uscare în cuptor; 

 Role duble de preluare a sarcinii și roți de ghidare cu 
înveliș de poliuretan; 

 Cântar cu 4 celule de sarcină din aluminiu, cu grad de 
protecție IP67; 

 Indicator de greutate încorporat, tastatură (5 taste 
funcționale) lavabilă; 

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

 Alimentare cu baterii (4 x AA); 

 Autonomie acumulatori 40 ore funcționare continuă. 
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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 automată; 

 Tară prestabilită; 

 Oprire automată, pentru prelungirea duratei de viață 
a acumulatorilor; 

 Indicator nivel acumulatori. 
 

TIPODIMENSIUNI: 

Model Capacitate Diviziune  
TPWN 2 000 kg 1 kg nu 

 

OPȚIUNI ȘI ACCESORII: 

Cod Descriere 

DFTL12 Telecomandă infraroșu 

TPWFRE Frână de parcare cu pedală montată pe coloana de direcție 

CT7 Certificat de etalonare emis de laborator acreditat 
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