
C
A

N
TA

R
E
 C

O
M

E
R

C
IA

LE

Seria RD
PARTNER

 Un design placut, o structura moderna 
cu platan mare si in acelasi timp un 
cantar fiabil . 

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

Este destinat tuturor domeniilor de interes 
public (inclusiv tranzactiilor comerciale) 
sau aplicatiilor industriale 

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

UN CÂNTAR GENEROS

Model Capacitate Diviziune Platan

RD 30 30 kg 5g / 10g 360 X 320

RD 60 60 kg 10g / 20g 360 X 320

RD 150 150 kg 20g / 50g 520 X 420

CARACTERISTICI:

Picior cu trepied pentru fixare indicator separat de structură
Structuri complet INOX de diverse mărimi

Optional: RS 232 : Conectare Printer sau PC  

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

☻ Două unități de măsură : preț / kg sau preț / 100g

☻ BACKLIGHT  PROGRAMABIL

☻ OPRIRE AUTOMATĂ: Când funcția este activată aparatul se oprește după un 
număr presetat de minute de nefuncționare pentru protejarea acumulatorului

☻ AFIȘAJE MARI pentru: GREUTATE, PREȚ UNITAR, PREȚ TOTAL

produse cu greutăti între 0- 60Kg si va afisa cu diviziuni de 50g pentru
greutăti între 60-150kg.

☻ Platan și braț din inox. Structura din Aluminiu

☻ 236 MEMORII DE PREȚ, dintre care 36 cu apelare directă

☻ Funcția “SLEEP”- trece cântarul în regim de așteptare mărind autonomia 
acumulatorului și permite revenirea instantanee la modul de lucru.

☻ Alimentare dublă: ACUMULATOR 6V/3,2A reîncărcabil sau alimentator 220V

☻ Dublu Range (precizie dublă de cântărire pentru primul interval)

☻ TARA și Tara succesivă; aducere automată sau manuală la “Zero”

Indicator de descărcare acumulator

Ex: Cântarul cu capacitatea max. de 150Kg va afisa cu diviziuni de 20g pentru

☻ Husă de protecție lucru pentru indicator.
☻ Indicator de nivel. Picioare reglabile

☻ Funcție de ștergere automată a prețului unitar
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