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Model Capacitate Diviziune Platan

APC- 15, 30 15, 30 kg 5, 10 g 330 x 280 mm

APC- 60, 150 60, 150 kg 20, 50 g
330 x 280 mm

configuratii client

UN CANTAR UTIL SI PRACTIC

☻ MEMORIE (M+)
☻ INDICATOR MOBIL  (posibilități multiple de montare indicator: poate fi fixat pe 

perete sau pe brațul cântarului)
☻ 3 AFIȘAJE  MARI pentru MASA, GREUTATE UNITARĂ, TOTAL 
☻ Alimentare dublă:  ACUMULATOR 6V/ 4A sau alimentator 220V.
     Indicator de descărcare acumulator
☻ OPRIRE AUTOMATĂ : Când funcția este activată aparatul se oprește după 4 minute 

de nefuncționare pentru protejarea acumulatorului
☻ TARA, TARA succesivă, TARA Automată 
☻ FUNCȚIE DE NUMĂRARE PIESE.
☻ 8 LOCAȚII DE MEMORIE PRESTABILITE pentru numărarea mai multor  tipuri de 

piese 
☻ FUNCȚIE DE VERIFICARE AUTOMATĂ A GREUTĂȚII HI-OK-LO (poate da un 

semnal sonor/ luminos atunci când greutatea de pe platan se află în afara (sau în 
interiorul) unor limite prestabilite de operator

☻ Funcție de aducere automată la zero, Aducere manuală la zero
☻ Protejat la șocuri și suprasarcină.Temperatura de lucru: -10°C / 40 °C
☻ Platan din inox. Husa de protecție din plastic pentru indicator.
☻ Indicator de nivel. Picioare reglabile.

Optional : Se pot livra platane de diverse forme si mărimi in functie de aplicatie
Interfata RS 232 pentru Printer cu etichete sau bon
Platan extins INOX (Tip Tava)  375 x 280 mm

Garantie: 12 Luni . Piese de schimb si reparatii in perioada de Post Garantie : 10 Ani

Este destinat tuturor domeniilor de 
interes public (inclusiv tranzactiilor    
comerciale) sau aplicatiilor industriale 
dar mai ales magaziilor ,aplicatiilor sau 
proceselor care implica  numararea 
pieselor . 

Proiectate si fabricate dupa cele mai 
inalte standarde de calitate din lume 
- Certificate: EC, OIML, CE, NMI, 
eliberate de organisme din OLANDA 
- Certificate ISO 9001, IQNet
- Certificate de conformitate 
metrologice valabile in UE si in Romania

Nu sint necesare nici un fel de alte 
formalitati pentru punerea in folosinta
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