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Oferta PARTNER conține peste 3000 de variante constructive de cântare comerciale, de verificare, tehnice, platforme de cântărire cu 1 sau 4 celule, cântare-cârlig, balanțe 
de precizie, case de marcat fiscale, mașini de numărat bani. Pentru mai multe detalii vizitați site-ul nostru - http:\\www.partner.com.ro
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PIB -ST

PIB -STS

PIB -ST+2RP

PIB -STU

PIB -ST2i

PTR/ PTRI (cu printer)

TIM

☻ Funcție de aducere automată sau manuală la zero
☻ Protejat la șocuri și suprasarcină  

☻ TARA

Postgaranție și asigurare piese de schimb - 10 ani

☻ Auto–oprire inteligentă pentru protejarea acumulatorului

☻ Indicator de nivel și picioare reglabile

Destinate domeniilor de interes public sau aplicațiilor 
interne de anduranță.
Nu sunt necesare nici un fel de alte formalități pentru 
punerea în folosință.

CARACTERISTICI GENERALE

☻ Temperatura de lucru: -10/+40°C

☻ Indicator de descărcare acumulator

Dep. Vânzări Cântare și MNB:     sales.partnerco@gmail.com

Dep. Vânzări Platforme, Industriale: 

Dep. Service:    service.partnerco@gmail.com

Director General:     office.partnerco@gmail.com

Tel/ Fax Service: 0212230745; Mobil: 0788631101
Tel/ Fax Vânzări: 0212241474; 0212240995; Mobil: 0788820634; 0726687391  

PARTNER CORPORATION S.R.L.
București, Str. Mureș, Nr. 63, Sector 1

TRANSPALEȚI

www.partnerco.ro
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Partner Corporation este singura companie din România care are peste 35 de Certificate de 
atestare a conformității  modelelor de produse  cu cerințele Directivei Europene 2009/23/EC și  
Directivei 2014/31/UE, obținute în urma testării la cele mai reprezentative și reputate  
organisme  la nivel mondial  în atestarea calității ACFN: NMI (Olanda), DELTA (Danemarca), 
SP(Suedia). Certificatele PARTNER ”EC/ EU TYPE APPROVAL/ EXAMINATION” sunt 
recunoscute la nivel  European și Mondial . 

IQ Net – The International Certification Network- PARTNER Corporation deține certificate de 
Atestarea  Sistemului de Management al Caliatii recunoscute în rețeaua IQ Net.

ISO 9001:2015 = Ultima versiune a celui mai utilizat Standard internațional (elaborat de 
International Organisation for Standardisation) pentru  Sistemele de management al calității, 
prin care se orientează și se controlează toate procesele dintr-o  companie, cu scopul de a oferi  
servicii sau produse de o caliatate superioară. PARTNER Corporation are Certificate de  
Atestare a Caliății Sistemului de Management  al Calității  ISO 9001:2015.

EC  TYPE APPROVAL/ EXAMINATION  - Certificate de atestare a calității produselor/ modelelor 
eliberate în urma unor încercări de laborator complexe, conform Directivei  Europene 2009/ 23/ 
EC, Directivei 2014/31/UE  și standardului EN 45501. 

M – Simbolul care atest ă că produsul  corespunde reglementărilor ACFN în vigoare, deține 
Certificat de conformitate și poate fi folosit în tranzacții de interes public. Toate pro-
dusele PARTNER destinate aplicațiilor de interes public poartă aceste simboluri și 
aparatele pot fi puse direct în funcțiune fără a mai fi necesare alte formalități .

     

OIML – International Organization of Legal Metrology: Certificatele OIML  indică faptul că produsul 
respectiv respectă recomandările OIML specificate în standardul SR EN 45501. Certificatele 
produselor PARTNER CORPORATION de atestarea calității produselor sunt recunoscute 
OIML la nivel mondial.    

EU

 TERMENI ȘI CONDIȚII 

Toate Plățile se fac în RON la cursul oficial de schimb BNR EUR/RON din ziua plății.

  Garanția 

  Certificatele de atestare a Conformității Metrologice 

În funcție de cerințele tehnice și cantitățile comandate oferim SOLUTII PERSONALIZATE.

În lipsa unei alte precizări exprese, produsele PARTNER în garanție se repară numai la 
Service-ul nostru din str. Mureș nr. 63 sect.1 București. Tel/fax : 021 2230745 e-mail : 
service.partnerco@gmail.com

Garanția se pierde în cazul în care aparatele nu sunt aduse  cu sigiliile intacte, nu sunt  sunt 
predate cu toate accesoriile originale (alimentator, platan etc..) sau sunt trimise în ambalaje 
necorespunzătoare.

  

Pentru Distribuție vă rugăm contactați departamentul nostru specializat. 

În cazul aplicațiilor de interes public, după un an de la punerea în funcțiune utilizatorul are 
obligația de a verifica (anual) aparatul  la un Laborator de metrologie specializat. 

Pentru restul județelor sunați la Call Center PARTNER : 021 224 09 95 

Termenul de garanție ”standard” pentru produsele PARTNER  este de 12 luni.

sales.partnerco@gmail.com sau 021 2241474 .

 Prețuri și mod de plată 
Alegeti modelul dorit și solicitați oferta de preț de la Departamentul nostru de Vânzări :

Modalitățile de plată sunt: Numerar, OP sau CEC.

Opțional se poate oferi garanție ”exinsă” la 24 luni.  
Granția se acordă  numai pentru defectele apărute în utilizarea  normală a aparatelor conform 
Manualului de Utilizare și se referă numai la viciile de fabricație internă.

Transportul de la client la Service și retur este în sarcina cumpărătorului. 

Aparatele care sunt livrate cu Certificat de Conformitate UE/EC au deja verificarea metrologică 
inițială făcută și e valabilă 1 an de la punerea în funcțiune a aparatului (vânzarea către 
utilizatorul final). 

Pentru București și județul Ilfov  puteți apela la : METROLOGIC CENTER  0722 608 069 



PARTNER PIB-ST: Structură compactă

PARTNER PIB-STS: Structură cu două rampe încorporate

 **PIBS-STI = Construcție INOX, celule INOX, indicator INOX - IP67

☻ Profil subtire disponibil intr-o gama variata de dimensiuni si capacitati

 PIB-ST = Constructie din otel vopsit electrostatic, celule din oțel
 *PIB-STI = Construcție INOX, celule din oțel

☻ Picioare reglabile INOX și cutie joncțiuni INOX (toate modelele)

☻ Lungimea cablului 5 m . Indicator de nivel. 
☻ Capac pentru acces usor la cutia cu jonctiuni 

☻ Indicator inclus : PIB. Opțional PIBS

☻ Picior cu trepied pentru indicator

☻ Variante: Se pot monta oricare din indicatoarele prezentate in ANEXA

Model Capacitate Diviziune Platan

* PIB-STSI 1010
** PIBS-STSI 1010

PIB-STS 1010 

600 kg 
1500 kg 

200 g 
500 g

100 X 100 cm

* PIB-STSI 1212
PIB-STS 1212

** PIBS-STSI 1212
120 X 120 cm

Opțional

Upgrade cu alt indicator carcasa ABS

Upgrade cu alt indicator carcasa INOX

Interfața RS 232

M OIML

M OIML

Model Capacitate Diviziune Platan

* PIB-STI 1010
PIB-ST 1010 

** PIBS-STI 1010

600 kg 
1500 kg 

3 T
500 g 
200 g 

1 kg

100 X 100 cm

PIB-ST 1212

**PIBS-STI 1212 
* PIB-STI 1212 120 X 120 cm

PIB-ST 1515
* PIB-STI 1515
** PIBS-STI 1515 

150 X 150 cm

Opțional

Rampă de acces oțel - 100/ 120/ 150cm

Cadru pentru structura îngropată - 1010/ 1212/ 1515cm

Rampă de acces INOX - 100/ 120/ 150cm

Cadru pentru structura îngropată  INOX - 1010/ 1212/ 1515cm

Structura cu GRILE și platan demontabil (PIB-ST+PD)

Upgrade cu alt indicator carcasa ABS

Upgrade cu alt indicator carcasa INOX 

Interfața RS 232

DUBLU RANGE rezoluție mărită până la 
                            primul maxim de cântărire

☻ Variante: Se pot monta oricare din indicatoarele prezentate in ANEXA
☻ Indicator inclus : PIB. Opțional PIBS

☻ Lungimea cablului 5 m . Indicator de nivel. 
☻ Profil subtire CU DOUĂ RAMPE DE ACCES ÎNCORPORATE

☻ Picior cu trepied pentru indicator
☻ Picioare reglabile INOX și cutie joncțiuni INOX (toate modelele)
 PIB-STS = Constructie din otel vopsit electrostatic, celule din oțel
 *PIB-STSI = Construcție INOX, celule din oțel
 **PIBS-STSI = Construcție INOX, celule INOX, indicator INOX - IP67



PARTNER PIB-ST-2RP: Structură cu două rampe mobile

PARTNER PIB-STU

PARTNER PIB-ST2i

M OIML

M OIML

M OIML

Model Capacitate Diviziune Platan

**PIBS-STI+2RP 1010

PIB-ST+2RP 1010 
* PIB-STI+2RP 1010

600 kg 
1500 kg

3 T 

200 g 
500 g
1 kg

100 X 100 cm

PIB-ST+2RP 1212

**PIBS-STI+2RP 1212 
*PIB-STI+2RP 1212 120 X 120 cm

Opțional

Upgrade cu alt indicator carcasa ABS 

Upgrade cu alt indicator carcasa INOX 

Interfața RS 232

Model Capacitate Diviziune Profil

* PIB-STUI
**PIBS-STUI

PIB-STU

3000 kg 
2000 kg
1000 kg 500 g 

1000 g
1000 g

119 X 84 cm

Opțional

Upgrade cu alt indicator carcasa ABS 

Upgrade cu alt indicator carcasa INOX 

Interfața RS 232

Model Capacitate Diviziune Profil

PIB-ST2i
* PIB-ST2i-I
** PIB-ST2i-I

3000 kg 
1000 kg 500 g 

1000 g
120 x 17 
x 8,5 cm

Opțional

Upgrade cu alt indicator carcasa ABS 

Upgrade cu alt indicator carcasa INOX

Interfața RS 232

☻ Picior cu trepied pentru indicator 

☻ Sistem cântărire cu 4 celule de sarcină în formă de ”U”
☻ mobil prevăzut cu roți și mâner Profil 

☻ Lungimea cablului 5 m . Indicator de nivel

 PIB-STU = Constructie din otel vopsit electrostatic, celule din oțel

 **PIBS-STUI = Construcție INOX, celule INOX, indicator INOX - IP67
 *PIB-STUI = Construcție INOX, celule din oțel

☻ Indicator inclus: PIB. Opțional PIBS
☻ Variante: Se pot monta oricare din indicatoarele prezentate in ANEXA

☻ Picioare reglabile INOX și cutie joncțiuni INOX (toate modelele)

☻ Picioare reglabile INOX și cutie joncțiuni INOX (toate modelele)

 **PIBS-ST2i-I = Construcție INOX, celule INOX, indicator INOX - IP67

☻ e mobile prevăzute cu mânere Profil  

☻ Lungimea cablului 5 m . Indicator de nivel

 PIB-ST2i = Constructie din otel vopsit electrostatic, celule din oțel

☻ Sistem cântărire cu 4 celule de sarcină cu 2 profile în formă de ”i”

☻ Variante: Se pot monta oricare din indicatoarele prezentate in ANEXA

☻ Picior cu trepied pentru indicator 

☻ Indicator inclus: PIB. Opțional PIBS

 *PIB-ST2i-I = Construcție INOX, celule din oțel

☻ Variante: Se pot monta oricare din indicatoarele prezentate in ANEXA
☻ ultrasubțire (55mm) cu 2 rampe mobile și margini de protecțieProfil 

☻ Picior cu trepied pentru indicator

 *PIB-STI+2RP= Construcție INOX, celule din oțel

☻ Picioare reglabile INOX și cutie joncțiuni INOX (toate modelele)

 **PIBS-STI+2RP = Construcție INOX, celule INOX, indicator INOX - IP67

☻ Indicator inclus : PIB. Opțional PIBS

☻ Lungimea cablului 5 m . Indicator de nivel. 

 PIB-ST+2RP = Constructie din otel vopsit electrostatic, celule din oțel



PARTNER PTR/ PTRI 

PARTNER TIM

M OIML
☻ Afișaj foarte  mare cu BACKLIGHT programabil 
☻ Alimentare dubla:  ACUMULATOR  6V/ 10Ah sau alimentator 220V.
☻ Funcție de memorie M+
☻ Verificarea greutății între limite prestabilite: HI - OK - LO 
☻ Funcția stabilizare: cântărire animale vii 
☻ Construit din oțel vopsit electrostatic (PTR) sau din inox (PTRI)
☻ Dimensiuni furci: Lățime= 555mm; Lungime: 1160mm; 
        Distanță între furci= 195mm;
        Lațime o furcă= 180mm

☻ Afișaj cu BACKLIGHT 

☻ Funcție de memorie M+
☻ Alimentare dublă: 6 ACUMULATORI Ni-MH 1,2V/2000mA  sau alimentator 220V

☻ Verificarea greutății între limite prestabilite: HI - OK - LO 
☻ Funcția stabilizare: cântărire animale vii 
☻ Dimensiuni furci: Lățime= 555mm; Lungime: 1160mm; 
        Distanță între furci= 195mm;
        Lațime o furcă= 180mm

Model Capacitate Diviziune

*PTRI
PTR

1000 kg
2000 kg

500 g
1000 g

*PTRI cu printer
PTR cu printer

Model Capacitate Diviziune

TIM 1T
TIM 2T

1000 kg
2000 kg

500 g
1000 g


