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CÂNTARE MACARA MCW09 
Cântar macara industrial, robust și ușor de utilizat, destinat mediilor grele 

de lucru, la interior și exterior. Afișajul LED de mari dimensiuni permite 

citirea în condiții slabe de iluminare și din orice unghi. Construcție 

compactă, maximizând astfel cursa echipamentului de ridicat. Modelele 

RF vin echipate standard cu modem de comunicație în radiofrecvență, 

pentru conectarea la calculator sau la afișaj repetitor. Construit cu 

respectarea tuturor prevederilor recomandărilor OIML R76 și ale 

standardului SR:EN 45501 privitoare la aparate de cântărit cu funcționare 

neautomată. 



 

 CARACTERISTICI TEHNICE: 

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

 Carcasă din oțel inoxidabil; 

 Construcție extrem de robustă; 

 Echipat cu inel superior de ridicare din oțel galvanizat și 
cârlig inferior; 

 Grad de protecție IP67; 

 Temperaturi de utilizare - 10 ... + 40 °C; 

 Panou frontal etanș, cu 5 taste numerice și funcționale; 

 Afișaj LED matricial, 40 mm înălțime, vizibil chiar și în 
lumina directa a soarelui și din orice unghi; 

 Alimentare cu acumulatori reîncărcabili; 

 Autonomie acumulatori 30 ore maximum (funcționare 
continuă); 

 Încărcător acumulatori (230 Vca, 50 Hz) inclus în furnitură; 

 Telecomandă radiofrecvență (rază de acțiune max. 8 m); 

 Disponibil și în versiuni certificate CE-M pentru tranzacții 
comerciale; 

 Greutate cântar: aprox. 25 kg. 
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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: 

 Zero; 

 Tară automată; 

 Tastă funcțională programabilă; 

 Oprire automată, pentru prelungirea duratei de 
viață a acumulatorilor; 

 Filtru digital programabil, anti-oscilații și anti-
vibrații; 

 Memorare vârf sarcină; 

 Memorare sarcină curentă. 
 

TIPODIMENSIUNI: 

Model Capacitate Diviziune  
MCW093T0+ 3 000 kg 0,5 kg nu 

MCW096T0+ 6 000 kg 1,0 kg nu 

MCW099T0+ 9 000 kg 2,0 kg nu 

MCW0912T0+ 12 000 kg 2,0 kg nu 

MCW0917T0+ 17 000 kg 5,0 kg nu 

MCW0925T0+ 25 000 kg 5,0 kg nu 

MCW0930T0+ 30 000 kg 10,0 kg nu 

MCW0950T0+ 50 000 kg 10,0 kg nu 

MCW093T0M 3 000 kg 1,0 kg da 

MCW096T0M 6 000 kg 2,0 kg da 

MCW099T0M 9 000 kg 5,0 kg da 

 

OPȚIUNI ȘI ACCESORII: 

Cod Descriere 

MCWKBK Kit suplimentar acumulatori, pentru utilizarea cântarului în foc continuu 

WIFITD Modul WiFi pentru conectarea cântarului la rețeaua companiei 

RFITRMCW Modem radio 868 MHz, rază de acțiune de până la 150 m în câmp deschis 

OBRF232 Modem radio 868 MHz pentru conectarea la sistemul de calcul/imprimantă/PLC prin port serial 

OBRFUSB Modem radio 868 MHz pentru conectarea la sistemul de calcul prin port USB 

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

DFCLK Modul ceas de timp real 

GG Cârlig rotativ de ridicare inferior, corespunzător dimensional cu capacitatea cântarului 

GA Cârlig oscilant de ridicare inferior, corespunzător dimensional cu capacitatea cântarului 

CA Inel de ridicare superior, corespunzător dimensional capacității de ridicare a cântarului 

TLR Telecomandă radio, rază de acțiune până la 50 m 

 

mailto:sales@scaleit.ro
http://www.scaleit.ro/

