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B I G   K A N G U R - versiunea GROSS WEIHGHING (BRUT) 
DOZATOR GRAVIMETRIC CU FUNCȚIONARE AUTOMATĂ 
Denumiri alternative: cântar pentru însăcuire Big-Bags, cântar de dozare automată în saci 
Engleză: Automatic Gravimetric Filling Instrument  (AGFI), bagging  scale 
Definiția dozatorului gravimetric cu funcționare automată: aparat de cântărit cu funcționare 
automată care umple recipiente cu o masă prestabilită și practic constantă, denumită doză, 
dintr-un produs în vrac. 

Aparatul de cântărit are ca scop determinarea masei în tranzacţii comerciale şi se află sub incidenţa 
Directivei Uniunii Europene 2014/32/UE privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la 
punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, transpusă în legislația română de  
H.G. 711/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de 
măsurare. 
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Sistemul este proiectat pentru controlul automat al procesului de încărcare și gestionare număr saci, 
greutate saci, rapoarte de însăcuire, canttitate totală însăcuită pe o anumită perioadă de timp. 

 Domeniul de dozare: 500..1500kg 

 Precizia de cântărire: ±0.03% 

 Precizia de dozare: ± 0.1% 

 Productivitate: 15..25 saci/h 

 Alimentare: 230V/50Hz, 2 KW 

 Aer instrumental: 6 bar, constant, uscat și fără ulei 
 
FLINTAB livrează un sistem electronic de dozare și însăcuire BIG KANGUR compus din: 

1.  Construcție metalică, inclusiv buncăr tampon 1.5mc 

2.  Celule de cântărire FLINTEC Germania model SB14 cu protecție la supratensiuni 

3.  Sistem de prindere / eliberare semiautomată a urechilor de agățare a sacului 

4.  Sistem de strângere și etanșare automată a gurii de încărcare sac 
FILCOFLEX Olanda Inflatable Bag Clamp 

5.  Valvă glisantă pe role cu control pozițional deschidere variabilă 
Vortex® SUA model Titan Slide Gate with Adjustable variable positioner 

6.  Echipament electropneumatic FESTO Germania pentru acționarea sistemelor de: 
- prindere / eliberare semiautomată a urechilor de agățare a sacului (pct. 3.) 

- strângere și etanșare gură de încărcare sac (pct. 4.) 
- control debit umplere sac cu valvă glisantă (pct. 5.) 
- filtre aer instrumental reductor - ungător  

7.  Set senzori de proximitate pentru prinderea sacului 

8.  Sistem de umflare a sacului cu ventilator centrifugal de presiune DYNAIR Italia 

9.  Cutie de automatizare complet echipată cu indicatorul digital de cântărire specializat  
SysTec Germania model IT8000ET, interfață relee și conectică aferentă, inclusiv software, 
comunicație RS232/RS485/Ethernet (opțional ProfiBus / ProfiNet) 

10.  Vibrator pe vas alimentare pentru cazuri de aderare produs la vas 

11.  Transport la locația Cumpărătorului 

12.  Montaj 

13.  Punere în funcțiune și calibrare electronică 

14.  Verificare metrologică inițială și aplicare marcaje legale 

15.  Instruire operatori 

16.  Documente metrologice și de garanție 

17.  Manual de operare 

Excluderi din furnitură (se asigură de Cumpărător): 

18.  Asigurare presiune aer instrumental 8 bar 

19.  Asigurare alimentare electrică 230Vac/50Hz 

 
ECHIPAMENTE OPȚIONALE: 

 Interfață ProfiBus / ProfiNet pentru integrare în PLC-ul instalației 

 Stație PC + software stație PC + imprimantă 

 Unitate completă pentru producerea și tratarea aerului comprimat ALUP SCK 50-10 montat pe 
rezervor de 200 litri cu uscător de aer încorporat (agent frigorific ecologic R134) este o unitate 
completă pentru producerea și tratarea aerului comprimat necesar funcționării instalației. 
Compresorul este cu șurub fără ungere, foarte robust si fiabil (Rotary Screw Compressor). 
Calitatea aerului comprimat este foarte importantă pentru funcționarea cântarului, mai ales în medii 
reci și umede. Nu acceptăm compresoare cu ungere sau fără uscător aer. 

  
- debit aer: 0.56 m3/minut 
- presiune aer: 8 bar 
- sistem electropneumatic de comandă 
- motor electric: 4Kw 
- tensiune alimentare: 380V trifazat, 50Hz 
- capacitate rezervor: 200 litri 
- dimensiuni: 1500x582x1340mm 
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Celule de cântărire FLINTEC Germania (pct. 2) Sistem de prindere / eliberare (pct. 3) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistem de strângere și etanșare automată FILCOFLEX Olanda (pct. 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valvă glisantă pe role Vortex® SUA (pct. 5) FESTO Germania (pct. 6) 

  

Ventilator centrifugal DYNAIR Italia (pct. 8) Indicator SysTec Germania (pct. 9) 
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Fabrica noastră este certificată de către BUREAU VERITAS și deține Certificatul de 
conformitate al controlului producției în conformitate cu Directiva 305/2011/EU a 
Parlamentului European, standardul EN 1090-1:2009+ A1:2011. 
 

  
 
 
VERSIUNI: 

 
 
TERMEN DE LIVRARE   
6..8 săptămâni 
 
TERMEN DE GARANȚIE 
2 ani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Varianta cu extragerea sacului cu un motostivuitor 
(desen prima pagină) 
 

B. Varianta cu extragerea sacului pe un conveyor cu role 
(desen alăturat): 

Cu opțiuni: 

Interfață ProfiBus / ProfiNet 
Stație PC, software stație PC, imprimantă 
Compresor (unitate completă) 
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Selectarea unui cântar trebuie analizată cu atenție. Gândirea pe termen lung este importantă:  
cântarele FLINTAB sunt proiectate să “dureze” decenii. În general, clienții iau în considerare numai 
costul inițial al produsului, neținând cont de durata de viață, costul întreținerii, al pieselor de schimb, 
al reparațiilor sau costul nefuncționării. Fiind un veritabil instrument fiscal, care măsoară intrările și 
ieșirile de marfă, este esențial să alegeți un cântar durabil și exact. Adică exact atributele de cursă 
lungă care fac diferența în cheltuielile de întreținere ale acestui utilaj care are o speranță de viață 
de +25 de ani. 

 
 


