
Concebida com tampo basculante para o acesso fácil ao seu interior, para inspeção, limpeza e
operações de manutenção.
Plataforma para instalação em fossa.
Pelas sua características a sua montagem torna-se rápida e o seu nivelamento pelo solo
eficiente.
Podemos encastrar a plataforma numa fossa de apenas 10 cm de profundidade.
Totalmente construída em chapa de aço Inox, esta plataforma é suportada por 4 células em aço
Inoxidável, que cumprem uma protecção IP68, com certificado de aprovação CE.
Cada célula apoia, por meio de pé pivotante em aço Inoxidável, numa sapata integrada no
próprio aro da fossa.
Os pés pivotantes asseguram um retorno da plataforma à sua posição inicial contrariando todos
os esforços laterais.
A ligação das células é realizada numa caixa somadora em alumínio, que cumpre IP 67, da qual
saí o cabo de ligação para o visor.
O aro da fossa, em perfil laminado, é parte integrante da báscula, servindo de apoio às células
da plataforma.
O nivelamento do tabuleiro da plataforma e a folga entre ambos são, desta forma, perfeitos.
Acabamento totalmente em aço Inoxidável AISI 304

Balança modelo: PVM-A (4 células instalação em fossa ou sobre o solo)

Opções:

www.jp-balancas.com
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