
 

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 ATMI 
Cântar compact din oțel inoxidabil, portabil, ușor de utilizat și de întreținut, 

ideal pentru mediile cu cerințe ridicate de igienă. Disponibil și în versiuni 

aprobate metrologic pentru tranzacții comerciale. 

CARACTERISTICI TEHNICE: 

• Afișaj LCD retroiluminat cu 5 cifre, 
25 mm înălțime; 

• Tastatură simplificată cu 3 taste 
funcționale; 

• Grad protecție IP67 (protecție 
împotriva stropirii cu apă); 

• Bulă de nivel și picioare ajustabile; 

• Platan din oțel inoxidabil (190 x 230 
mm); 

• Alimentare cu acumulatori 
reîncărcabili (aprox. 70 h 
autonomie) și adaptor rețea 230 
Vca; 

• Opțional, certificat de etalonare 
emis de laborator acreditat; 

• Opțional, declarație de 
conformitate pentru utilizarea în 
domenii de interes public (tranzacții 
comerciale). 

MODURI FUNCȚIONALE: 

• Numărare piese; 

• Cântărire procentuală; 

• Cântărire de verificare cu două 
praguri de control și alarmă 
acustică; 

• Flitre digitale; 

• Conversie unitate de măsură 
kg/lb; 

• Aducere în zero; 

• Aducere automată în punctul 
de zero; 

• Tară semi-automată; 

• Calibrare digitală; 

• Afișare greutate în rezoluție 
mărită (10 x); 

• Control retroiluminare; 

• Avertizare acumulatori 
descărcați. 

 

TIPODIMENSIUNI: 

Model Capacitate Diviziune  
ATMI6+ 6 kg 1 g nu 

ATMI15+ 15 kg 2 g nu 

ATM6M 3/6 kg 1/2 g da 

ATM15M 6/15 kg 2/5 g da 
 



 

 

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. 
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