
PLATFORME 
DE CÂNTĂRIRE QUATTRO

SISTEME DE CÂNTĂRIRE

Specificație tehnică

Platformă de cântărire din oțel carbon:
 > cadru structural rigid
 > h=90..120mm
 > protecție anticorozivă (grund și vopsea 
industrială de culoare gri)
 > patru celule de cântărire din oțel inoxidabil 
FLINTEC SLB, grad de protecție IP67 și accesorii 
de montaj
 > cablu de conexiune (5m)
 > cutie de conexiuni FRP (fiberglass reinforced 
polyester) grad de protecție IP66, cu presetupe 
pentru protecția cablului de conexiune 
Temperatură de lucru: -40°C..+65°C.

www.flintab.ro

Indicator digital de cântărire FLINTAB BX21S
 > interfață protejată pentru comunicație serială RS232 
 > memorie martor (“aliby” DSD Data Storage Device) 
- înregistrări unic identificate (0..9999) pentru 
evaluarea trasabilității cântăririlor
 > tehnologie MCP (Multi Cell Processing Technology)
 > convertor A/D cu filtre analogice și digitale
 > calibrare digitală, prin meniu dedicat
 > tastatură On/Off, Sum, Piece counting, Zero, Tare, 
Print, Function
 > monitorizare continuă a erorilor cu indicare prin 
alarmare 
Alimentare: 230Vac/50Hz și 7,4Vcc (baterie 
acumulator 7,4Vcc/2Ah)
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CONFIGURAȚIA SISTEMULUI

Clientul asigură o suprafață betonată plană.

Fundație

  Componente electronice

Celule de cântărire FLINTEC Germania tip SLB cu protecție la supratensiuni
Cutie de conexiuni cu protecție la supratensiuni
Cablu de legătură din cupru pentru montaj 
Indicator digital de cântărire BX21S

Verificare metrologică inițială și aplicare marcaje legale
Declarație de conformitate și Certificat pentru teste
Manual de operare
Instruire operatori

Servicii

Transport platformă din fabrica proprie (sucursala din Tecuci, jud. Galați)
Mijloace de ridicare pentru o greutate a platformei de aproximativ 500kg

  Excluderi din furnitura standard sau asigurate opțional

5 ani structura de rezistență a platformei; 1 an componentele electronice

  Garanție

Pe toată durata de viață a produsului: asigurare piese de schimb, intervenții service

  Service postgaranție

10..14 zile

  Termen de livrare
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  Platformă de cântărire model QUATTRO2

Produsul are ca scop determinarea masei în tranzacții comerciale și se află sub incidența Directivei 2009/23/CE  
(care abrogă Directiva 90/384/EEC), transpusă de H.G. 617/2003 pentru stabilirea condițiilor de introducere  
pe piață și de punere în funcțiune a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, republicată, modificată  
prin H.G. 1302/2009. 

PLATFORME 
DE CÂNTĂRIRE

Declarație de conformitate
Certificat pentru testeM

Platformele noastre de cântărire sunt proiectate pentru utilizarea 
acestora în medii de lucru industriale. Renumite pentru fiabilitatea și 
precizia lor, cântarele platformă FLINTAB au trecut testul timpului în 
medii grele de lucru. Toate cântarele noastre sunt ușor de instalat, 
utilizat și de întreținut, deci nu vă vor încetini activitatea de zi cu zi.
Platformele de cântărire FLINTAB sunt disponibile într-o gamă variată 
de mărimi, capacități și prețuri pentru a se potrivi fiecărei aplicații. 



QUATTRO
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OPȚIUNI

Datecs LP-50 este o imprimanta termică proiectată pentru a 
imprima etichete de mici dimensiuni și grafică pe hârtie termică. 
Informațiile sunt aranjate într-un șablon, care poate fi parțial 
modificat în conformitate cu cererea clientului.

Stație PC (configurația medie a pieței) cu sistemul de operare și 
toate aplicațiile preinstalate, inclusiv program antivirus.
Software de management al tranzacțiilor comerciale conform 
cerințe H.G. 1373/2008.

Dimensiuni
[m] [kg] [g]

Capacitate Diviziune

150/300

150/300

150/300

50/100

50/100

50/100

0.80x0.80

0.80x1.00

1.00x1.00

[m] [kg] [g]

600/1500

600/1500

1500/3000

200/500

200/500

500/1000

1.00x1.00

1.25x1.25

1.00x1.50

1500/3000 500/10001.50x1.50

1500/3000 500/10001.50x2.00

1500/3000 500/10002.00x2.00

[m] [kg] [g]

1500/3000

600/1500

1500/3000

500/1000

200/500

500/1000

1.00x1.00

1.25x1.25

1.00x1.50

1500/3000 500/10001.50x1.50

1500/3000 500/10001.50x2.00

1500/3000 500/10002.00x2.00

[m] [kg] [g]

600/1500

600/1500

100/200 
200/500 
200/500

1.20x1.20

1.25x1.25

seria 1
QUATTRO

seria 2
QUATTRO

seria 3
QUATTRO

seria 4
QUATTRO

Indicatorul de cântărire BX21S este un instrument precis și versatil, 
aprobat OIML R76 pentru 10000d și 2x6000d. Afișaj pe cristale 
lichide, tastatură industrială. BX21S este terminalul perfect pentru 
controlul proceselor de cântărire.



Garanție
Experiență

5 ani
30 ani

FLINTAB
Str. Carpenului nr. 22

100430 Ploiești, România
www.flintab.ro FLINTAB

P e r f o r m a n t ă  î n  C Â N T Ă R I R E

de ani


