
Concebida com tampo amovível para o acesso fácil ao seu interior, para inspecção, limpeza e
operações de manutenção.
Plataforma para instalação sobre o solo.
Pelas sua características a sua montagem torna-se rápido o seu nivelamento.
Totalmente construída em chapa de aço, esta plataforma é suportada por 4 células modelo MLC
em Aço niquelado nas versões pintadas e em aço Inoxidável nas restantes, que cumprem uma
protecção IP68, com certificado de aprovação CE.
Cada célula apoia por meio de um pé pivotante, que assegura 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 sai o cabo de ligação para o visor.
Altura da plataforma regulável desde 94 até 106 mm.
Acabamentos :
Pintado com primário Shopprimer BP, e esmalte sintético secagem rápida na estrutura e na
tampa de cobertura;
Estrutura totalmente Galvanizada e tampa de cobertura em aço Inoxidável AISI 304;
totalmente em chapa de aço Inoxidável AISI 304.

Balança modelo: PVS-T (4 células, instalação sobre o solo)
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