
 

CÂNTAR MACARA 

CÂNTARE BANDĂ 

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 

CÂNTARE DOZARE 

TOTALIZATOARE DISCONTINUE 

CÂNTARE ÎNSĂCUITOARE 

CÂNTARE IMPACT 

CÂNTARE ETICHETARE 

CÂNTARE MULTIFUNCȚIONALE 

CÂNTARE CALCUL PREȚ 

CÂNTARE PRECIZIE 

CÂNTARE BANC 

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE 

CÂNTARE VERIFICARE 

CÂNTARE PLATFORMĂ 

CÂNTARE ANIMALE 

TRANSPALETE CU CÂNTAR 

CÂNTARE STIVUITOR 

CÂNTARE FEROVIARE 

CÂNTARE AUTO 

CÂNTARE ABATOR 

CÂNTARE MULTIFUNCȚIONALE APD 

Cântar multifuncțional cu indicator de greutate detașabil ce poate fi 

montat pe perete, pus pe banc sau fixat de platforma cântarului. 

Afișaj LCD cu cifre de de 25 mm înălțime ce permite citirea indicației în 

orice condiții de iluminare. 

Mânerele încorporate în structură și alimentarea pe baterii permit 

utilizarea cântarelor APD în aplicații mobile de cântărire. 

Modele certificate CE-M pentru tranzacții comerciale. 

Panoul frontal lavabil, ușor de întreținut și curățat, tastatura tactilă cu 

confirmare acustică, dimensiunile compacte și platanul de mari 

dimensiuni, din oțel inoxidabil satinat, fac aceste cântare candidatul ideal 

în abatoare, depozite frigorifice sau oriunde este nevoie de cântare 

mobile și robuste. 

Prin conectarea la o imprimantă, datele privind produsul, prețul unitar și 

prețul total pot fi tipărite pe tichetul de cântar. 



 

 CARACTERISTICI TEHNICE: 

• Indicator de greutate detașabil, cu înclinare 
ajustabilă, carcasă ABS și 1 m cablu flexibil; 

• Afișaj LCD retroiluminat de contrast înalt, cu 6 cifre 
25 mm înălțime și indicatori grafici de stare; 

• Tastatură lavabilă cu 5 taste funcționale; 

• Celulă de sarcină din aluminiu; 

• Construcție din oțel inoxidabil, pretabilă mediilor 
grele de lucru; 

• Platan din oțel inoxidabil 365 x 235 mm; 

• Piciorușe ajustabile, bulă de nivel și mânere laterale; 

• Alimentare cu acumulator reîncărcabil integrat 
(autonomie circa 80 h), încărcător inclus în furnitură; 

• Dimensiuni colet (L x l x h): 510 x 400 x 300 mm; 

• Greutate: cca. 9,6 kg. 
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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. 

MODURI FUNCȚIONALE: 

• Totalizare manuală sau automată, la încărcare sau 
descărcare; 

• Conversie kg/lb; 

• Tară semi-automată; 

• Oprire automată; 

• Control retro-iluminare; 

• Avertizare nivel acumulator; 

• Zero. 
 

TIPODIMENSIUNI: 

Model Capacitate Diviziune  
APD15 6/15 kg 0,5 g nu 

APD30 15/30 kg 1 g nu 

APD15M 6/15 kg 2/5 g da 

APD30M 15/30 kg 5/10 g da 

APD1230M 12/30 kg 2/5 g da 

 

OPȚIUNI ȘI ACCESORII: 

Cod Descriere 

CT4 Certificat de etalonare cântar cu capacitate 6 … 60 kg, emis de laborator acreditat 

THR Calibrare pentru rezoluție mărită (modelele pentru uz intern). 
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