
Báscula de instalação fixa, com estrutura metálica, desenvolvida por computador especialmente
para pesar grandes pesos concentrados, formando um conjunto compacto de alta resistência e
robustez.
Composta por pés niveladores que garantem o alinhamento da báscula e a  possibilidade de
instalação em qualquer tipo de terreno.
Aos pés niveladores acrescem as sapatas que garantem que a báscula não se movimente
durante as pesagens.
Dispensa a execução de qualquer trabalho de obra civil.
Altura da báscula de 450mm.
A báscula é fornecida totalmente assemblada, não sendo necessário qualquer tipo de montagem
no local de instalação.
A forma como está construida permite o transporte da báscula para outro local, assegurando
sempre a sua fiabilidade.
Contém tampas superiores, para aceder às células de carga e facilitar a limpeza e a manutenção
dos seus componentes.
O material a ser pesado assenta nos cavaletes posicionados na parte superior da báscula,
garantindo a integridade da mesma.
Estes cavaletes são moveis dando a possibilidade de pesar material das mais variadas
dimensões.

Visor modelo: Pesa Blocos

Opções:
Medidas 400 x 200cm capacidade 30000Kg
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Báscula de instalação fixa, com estrutura metálica, desenvolvida por computador especialmente para pesar grandes pesos concentrados, formando um conjunto compacto de alta resistência e robustez. 
Composta por pés niveladores que garantem o alinhamento da báscula e a  possibilidade de instalação em qualquer tipo de terreno. 
Aos pés niveladores acrescem as sapatas que garantem que a báscula não se movimente durante as pesagens. 
Dispensa a execução de qualquer trabalho de obra civil. 
Altura da báscula de 450mm. 
A báscula é fornecida totalmente assemblada, não sendo necessário qualquer tipo de montagem no local de instalação. 
A forma como está construida permite o transporte da báscula para outro local, assegurando sempre a sua fiabilidade. 
Contém tampas superiores, para aceder às células de carga e facilitar a limpeza e a manutenção dos seus componentes. 
O material a ser pesado assenta nos cavaletes posicionados na parte superior da báscula, garantindo a integridade da mesma. 
Estes cavaletes são moveis dando a possibilidade de pesar material das mais variadas dimensões.
Visor modelo: Pesa Blocos
Opções:
Medidas 400 x 200cm capacidade 30000Kg
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