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Automatiz ări industriale

S.C. Diacor S.R.L. Baia Mare, vă oferă sisteme de cântărire pentru autovehicule!
Începând cu data de 01.03.2009, societatea noastră vă oferă sisteme de cântărire care
îndeplinesc în totalitate cerinţele Hotărârii de Guvern 1377-28.octombrie 2008, privind reglementarea
furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România.
Sistemul de cântărire este compus din:
• Structură platformă integral metalică sau cu beton armat, cu lungimi de 12,14, sau 18m,
în funcţie de distanţa dintre prima şi ultima axă a autovehiculelor cântărite. În situaţia în
care dispuneţi de un cântar rutier mecanic, se poate adapta platforma veche; adaptarea o
puteţi realiza şi în regie proprie pe baza proiectului de modificare furnizat de noi;
• Celule de sarcină cu grad de protecţie IP68 şi clasa de precizie OIML C3;
• Indicator de greutate DFW , cu 17 taste, afişaj LCD cu iluminare, carcasă ABS IP65,
port de comunicaţie RS232. Deţine aprobare CE de tip;
• Soft standard, dedicat emiterii bonurilor de cântărire. Acest soft gestionează datele
referitoare la cântărirea în sine ( tară, brut, net, data şi ora efectuării cântăririi), precum
şi datele conexe; permite vizualizarea datelor sub forma mai multor rapoarte statistice.
• Proiect de fundaţie pentru montaj suprateran sau montaj la nivelul căii de rulare;
• Verificare metrologică iniţială.
Sistemul are următoarele caracteristici metrologice:
 Capacitate: 30.000kg pentru cântarele de 6m, 50.000kg pentru cântarele de 9m,
60.000kg pentru cântarele de 14 şi 18m;
 Diviziune: 20kg;
 Clasa de precizie III;
 Verificare metrologică iniţială CE-M
Termen de garanţie: 24 luni de la data punerii în funcţiune.
Service gratuit în perioada de garanţie şi pe bază de contract în postgaranţie.
Pentru o ofertă comercială vă rugăm să ne contactaţi. Specialiştii noştri se vor deplasa la
locaţia indicată pentru a stabili împreună toate detaliile tehnice şi de montaj. În acest fel oferta noastră va
conţine elementele necesare realizării sistemului optim pentru necesităţile dumneavoastră cu cheltuieli
minime.
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