CÂNTARE BANDĂ
CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL
DOZATOARE

GREUTĂȚI ETALON M1 SI
Greutăți etalon din FONTĂ, destinate utilizării în activități de metrologie precum și
aplicații industriale și de laborator. Clasa de precizie M1 permite utilizarea acestor
greutăți etalon pentru calibrarea și verificarea de aparate de cântărit având clasa
de precizie III (până la 10 000 e).

TOTALIZATOARE DISCONTINUE
ÎNSĂCUITOARE
CÂNTARE IMPACT
INDICATOARE DIGITALE
CELULE DE SARCINĂ
LABORATOR METROLOGIE
CÂNTARE PRECIZIE
CÂNTARE DE BANC
CÂNTARE NUMĂRĂTOARE
CÂNTARE VERIFICARE
CÂNTARE PLATFORMĂ
CÂNTARE ANIMALE
TRANSPALETE CU CÂNTAR
CARACTERISTICI PRINCIPALE:

CÂNTARE STIVUITOR
CÂNTARE FEROVIARE
CÂNTARE AUTO
CÂNTARE ABATOR

-

CÂNTARE MACARA

Greutăți etalon produse integral în conformitate cu prevederile
recomandării organizației internaționale de metrologie OIML R111;
Clasa de precizie M1;
Produse din fontă acoperită prin vopsire (modelele VK) sau nichelare
(modelele NK);
Densitate material: 7 900 kg/m3;
Certificat de etalonare eliberat de laborator de metrologie acreditat
ACCREDIA (opțional) disponibil la cerere;
Cutii de păstrare și transport din lemn, plastic sau aluminiu, cu locașuri
pentru fiecare greutate în parte, disponibile la cerere.

TIPODIMENSIUNI:
Cod
WM1VK5
WM1VK10
WM1VK20
WM1VK50
WM1NK5
WM1NK10
WM1NK20
WM1NK50

Masă

Toleranță

Material

Densitate

5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg

± 250 mg
± 500 mg
± 1 000 mg
± 2 000 mg
± 250 mg
± 500 mg
± 1 000 mg
± 2 000 mg

Fontă Vopsită
Fontă Vopsită
Fontă Vopsită
Fontă Vopsită
Fontă Nichelată
Fontă Nichelată
Fontă Nichelată
Fontă Nichelată

7 100 kg/m3
7 100 kg/m3
7 100 kg/m3
7 100 kg/m3
7 100 kg/m3
7 100 kg/m3
7 100 kg/m3
7 100 kg/m3

Dimensiuni
(L x W x H)
150 x 78 x 87 mm
195 x 97 x 110 mm
235 x 120 x 143 mm
310 x 160 x 195 mm
150 x 78 x 87 mm
195 x 97 x 110 mm
235 x 120 x 143 mm
310 x 160 x 195 mm

SERVICII DE ETALONARE DISPONIBILE LA CERERE:
Cod
Descriere
Servicii de etalonare și eliberare a certificatului ACCREDIA corespunzător pentru o greutate etalon,
CM1K5
clasa M1, 2 kg sau 5 kg
Servicii de etalonare și eliberare a certificatului ACCREDIA corespunzător pentru o greutate etalon,
CM1K10
clasa M1, 10 kg
Servicii de etalonare și eliberare a certificatului ACCREDIA corespunzător pentru o greutate etalon,
CM1K20
clasa M1, 20 kg
Servicii de etalonare și eliberare a certificatului ACCREDIA corespunzător pentru o greutate etalon,
CM1K50
clasa M1, 50 kg
CUTII PENTRU PĂSTRARE ȘI TRANSPORT:
Cod
Descriere
BACK5
Cutie de aluminiu pentru o singură greutate etalon din fontă, clasa M1, 5 kg
BACK10
Cutie de aluminiu pentru o singură greutate etalon din fontă, clasa M1, 10 kg
BACK20
Cutie de aluminiu pentru o singură greutate etalon din fontă, clasa M1, 20 kg
BWC5
Cutie de lemn pentru o singură greutate etalon din fontă, clasa M1, 5 kg
BWC10
Cutie de lemn pentru o singură greutate etalon din fontă, clasa M1, 10 kg
BWC20
Cutie de lemn pentru o singură greutate etalon din fontă, clasa M1, 20 kg
WBX20500 Suport pentru până la 24 greutăți etalon de 20 kg, pentru crearea unei greutăți de 500 kg (24 greutăți
etalon + greutatea suportului). Construcție metalică galvanizată cu inele de ridicare și cavitate de
ajustare. Greutate și dimensiuni reduse. Permite stivuirea și manipularea cu stivuitoare. Dimensiuni:
832 x 518 x 387 mm

Cutie Aluminiu BACKxx

Suport WBX20500

GARANȚII:
➢ Garanția este acordată pentru 12 luni de la data livrării, cu excepția produselor clasificate ca și consumabile
(mănuși, pensule, pensete, etc.).
➢ Garanția acoperă înlocuirea pieselor defecte pentru produsele returnate la sediul Scaleit s.r.l., și se oferă pentru
defecte de fabricație ale produselor, ce nu pot fi atribuite clientului.
➢ Garanția acoperă numai acele defecte care apar în condiții normale de exploatare a produsului, și nu se aplică în
următoarele situații (fără limitare):
1. Manipularea și exploatarea neglijentă (transport necorespunzător, șocuri mecanice, termice, grad ridicat de
impurități și/sau umiditate excesivă în încăperea de lucru, așezarea în poziții altele decât cele descrise în
manualul de utilizare, obiecte străine intrate în echipament, imersie în lichide, etc.).
2. Intervenții efectuate de personal neautorizat asupra echipamentelor.
➢ Defectele descrise mai sus se tratează în afara garanției, iar costurile acestora vor fi suportate de către client. În
astfel de cazuri, reparația se facturează conform tarifului în vigoare al Scaleit, și se va efectua după primirea
acceptului scris al clientului asupra devizului estimativ de pret transmisa de departamentul de vanzari al Scaleit.

TERMENE DE LIVRARE – DIN STOC SAU LA COMANDĂ

Scaleit s.r.l.
str. Laboratorului, nr. 7C
100 070, Ploiești, ROMANIA

sales@scaleit.ro
www.scaleit.ro

Telefon: +40 244 578 200
Fax:
+40 244 578 215

Acest document furnizează informații descriptive despre produs, informații care – fără acordul scris al Scaleit s.r.l. – nu pot fi considerate
obligații contractuale.
Acest document conține informații corecte la momentul publicării acestuia. Scaleit s.r.l. își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz
specificația, conceptul, prețul sau termenii de livrare.

