
 

CÂNTARE BANDĂ 

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 

CÂNTARE AUTOGUNOIERE 

CÂNTARE DOZARE 

TOTALIZATOARE DISCONTINUE 

CÂNTARE ÎNSĂCUITOARE 

CÂNTARE IMPACT 

CÂNTARE ETICHETARE 

INDICATOARE DIGITALE 

CELULE DE SARCINĂ 

CÂNTARE PRECIZIE 

CÂNTARE BANC 

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE 

CÂNTARE VERIFICARE 

CÂNTARE PLATFORMĂ 

TRANSPALETE CU CÂNTAR 

CÂNTARE STIVUITOR 

CÂNTARE FEROVIARE 

CÂNTARE AUTO 

CÂNTARE ABATOR 

CÂNTAR MACARA 

CÂNTĂRIRE SKIP SkipWeigher 
Sistemul SkipWeiger este soluția ideală pentru vehiculele de transport 

containere de mare capacitate (skip-uri). Concepute pentru a oferi o 

precizie mare de cântărire în condiții grele de lucru, aceste sisteme permit 

operatorilor să optimizeze nivelul de încărcare al vehiculelor. Cântărirea 

eficientă a containerelor la locul de colectare reduce uzura trenului de 

rulare al vehiculelor, a pneurilor și a sistemului de frânare al acestora. 

SkipWeigher poate fi instalat pe vehicule noi sau adaptat pentru montarea 

pe vehicule aflate deja în exploatare, cu un minim efort și o durată minimă 

de instalare, mulțumită celulelor de sarcină cu transmisie fără fir care 

înlocuiesc cuplele de prindere ale brațelor de ridicare a containerului. 

AVANTAJE SKIPWEIGHER: 

• Cântărire greutate brută, netă și de tară; 

• Precizie de cântărire de ± 10 kg sau mai bună; 

• Celule de sarcină fără fir cu autonomie acumulatori de 6 luni; 

• Capacitate mare: poate cântări containere de până la 18 000 kg; 

• Se poate instala pe aproape orice model de vehicul de transport 

containere; 

• Sistemul poate fi adaptat/integrat cu sistemele de navigație și 

poziționare GPS/GPRS; 

• Optimizează nivelul de încărcare a vehiculului, reducând astfel 

costurile de operare; 

• Reduce costurile de întreținere și reparare a vehiculelor; 

• Optimizează rutele de transport. 



 

   

Cântărește și Afișează Greutatea 

Operatorii pot folosi terminale mobile ușor de utilizat, cu 

transmisie radio, afișaj în cabina vehiculului sau ambele 

terminale. Terminalul fără fir permite afișarea cu precizie 

a greutății cântărite la distanțe de până la 100 m față de 

vehicul. 

Indicatorul în cabina vehiculului M350S este ușor de 

utilizat și poate fi citit cu ușurință în orice condiții de 

iluminare. Acesta afișează greutatea netă, brută și sarcina 

curentă și oferă funcții de securitate precum protecție cu 

parolă împotriva intervențiilor neautorizate și funcții de 

diagnostic rapid. Acest model de indicator poate fi furnizat 

și cu grad de protecție ridicat, pentru instalarea în afara 

vehiculului. 
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CELULE DE SARCINĂ FĂRĂ FIR 

SkipWeigher este echipat cu celule de sarcină fără fir, 

robuste, cu fiabilitate și precizie mult peste soluțiile clasice 

de cântărire. Această soluție de cântărire se traduce prin 

instalare, utilizare și întreținere mult simplificate, 

reducându-se astfel costurile de întreținere și reparare și 

crescând durata de exploatare a sistemului de cântărire. 

Transmisia fără fir elimină veriga cea mai slabă a sistemelor 

de cântărire containere mari, și anume cablurile. Astfel se 

elimină defectele apărute ca urmare a umezirii sau 

întreruperii cablurilor. Această soluție este adaptabilă pe 

toate modelele de vehicule, pe brațe fixe sau telescopice. 

Celulele și elementele de prindere ale acestora înlocuiesc 

brida de prindere a containerului de la capătul brațelor de 

ridicare. Poziția permanent verticală a celulelor de sarcină 

permite extinderea și/sau retragerea brațelor de ridicare 

fără ca precizia de cântărire să fie influențată. 

Construcția compactă permite instalarea simplă și rapidă a 

sistemului de cântărire. Sistemele de cântărire SkipWeigher 

pot fi adaptate pe vehicule existente, reducând astfel costul 

de modernizare. 

Calibrare, Service, Întreținere și Instruire In-Situ 

Adevăratul beneficiu constă în flexibilitatea noastră. Scopul nostru este operarea eficientă și productivă pentru atingerea 

cerințelor celor mai exigente ale clienților noștri. După recepția sistemelor instalate, Scaleit furnizează servicii de 

asistență tehnică la locație astfel că, dacă aveți nevoie de asistență tehnică sau instruire la fața locului, vă stăm la 

dispoziție. 

Serviciile profesionale de service și întreținere efectuate de tehnicieni instruiți și familiarizați cu echipamentele mențin 

sistemul de cântărire în bună stare de funcționare. 

Oferim servicii de service și întreținere adaptate tuturor nivelurilor de aplicații și cu prețuri de cost transparente și 

rezonabile. 
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