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BALANÇAS MÓVEIS

Dimensões exteriores: 1,50 x 0,76 x 1,10

WAK

Balança de pesagem para bezerros e ovinos 

WASA

Balança de pesagem para marrãs (porcas)

Dimensões exteriores: 2,50 x 0,90 x 1,00

WAPM

Plataforma móvel de pesagem       

Balança de pesagem para bezerros e ovinos 

Toda construida em aluminio

Sistema electrónico de pesagem com calculo automatico da tara

Sistema de contenção

3 anos de garantia

Balança móvel de pesagem individual

Toda construida em aluminio, com 2 portas

Sistema electrónico de pesagem com calculo automatico da tara

Sistema de contenção

3 anos de garantia sobre as barras

Dimensões interiores: 1,92 x 0,62 x 0,90 m

Dimensões exteriores: 2,25 x 0,70 x 1,10

Dimensões interiores: 1,22 x 0,47 x 0,90 m

Plataforma móvel de pesagem       

Sistema electrónico de pesagem com calculo automatico da tara

Sistema de contenção

Carregador e acumulador incluido

Toda construida em aluminio, com 2 portas

Carregador e acumulador incluido

Sistema electrónico de pesagem com calculo automatico da tara

Sistema de contenção

3 anos de garantia

Dimensões interiores: 2,22 x 0,82 x 0,80 m

3 anos de garantia

Dimensões interiores: 2,22 x 0,82 x 0,80 m

Dimensões exteriores: 2,50 x 0,90 x 1,00 m

Controle remoto da porta da frente

3 anos de garantia sobre as barras

Dimensões interiores 1,42 x 0,47 x 0,90 m

Dimensões exteriores 1,75 x 0,58 x 1,10

WAF

Balança de pesagem para animais jovens 

Balança de pesagem para animais jovens 

WAS

Balança móvel de pesagem (seleção)

Balança móvel de pesagem (seleção)

Toda construida em alumino, com aberturas laterais com barras verticais

Sistema electrónico de pesagem com calculo automatico da tara

Sistema de contenção

3 anos de garantia sobre as barras

Dimensões interiores 1,42 x 0,47 x 0,80 m

Dimensões exteriores 1,75 x 0,58 x 1,00

ARTIGO DESCRIÇÃO DO ARTIGO

WA08

Balança móvel de pesagem individual

Balança móvel de pesagem individual

Toda construida em aluminio, com 2 portas

Sistema electrónico de pesagem com calculo automatico da tara
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ACESSÓRIOS

WADH

DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                         Para usarARTIGO

DISPLAYS E ACESSÓRIOS

WA200MM

WA200MS
Cabo de carregador para os display WA200 230 V

WA200MS

Todos

Todos

Display para balanças de pesagem movéis       

Display para  as balanças de pesagem dos  modelos WA200 

Display para balanças de pesagem estáticas      

Display para  as balanças de pesagem estáticas  WA200 

( não inclui nem bateria nem carregador)

( não inclui nem bateria nem carregador)

ARTIGO DESCRIÇÃO DO ARTIGO

WAPR

Rampas de aluminio para plataforma móvel de pesagem       

WAFF

WA200MM

Controle remoto para a porta da frente da balança de pesagem para animais

jovens

Suporte para spray marcador       

Suporte para spray marcadores, Kit constituido por 2  peças

Pilhas para display WA200

2 rampas de aluminio para plataforma móvel

Dimensões: (comprimento x largura) 500 x 800

WA200MM
Carregador de pilhas, para o WA200

Capacidade 4 pilhas

Controle Remoto para abertura da porta da balança (animais jovens)       
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WASTNFE

WASTNFA

Controle remoto adicional para a 2ª porta

ARTIGO

ACESSÓRIOS

Dimensões: 1,40 m x 3,10 m

Dimensões: 1,40 m x 3,50 m

WASTN110410

WASTN110450

WASTN110510

Dimensões: 1,80 m x 4,50 m

Dimensões: 1,80 m x 5,10 m

WASTN140410

WASTN140450

WASTN180350

Dimensões: 1,40 m x 4,10 m

Dimensões: 1,40 m x 4,50 m

Dimensões: 1,40 m x 5,10 m

WASTN180410

WASTN180510

WASTN140510

WASTN180310

Dimensões: 1,40 m x 2,50 m

Cabo transporte de balança

Mecanismo de transporte da balança

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

Controle remoto adicional

Dimensões: 1,80 m x 5,50 m
WASTN180550

Dimensões: 1,80 m x 3,10 m

Dimensões: 1,80 m x 3,50 m

Dimensões: 1,80 m x 4,10 m

WASTN180450

WASTN140310

WASTN140350

Dimensões: 1,10 m x 3,50 m

Dimensões: 1,10 m x 4,10 m

Dimensões: 1,10 m x 4,50 m

Dimensões: 1,10 m x 5,10 m

ARTIGO

WASTN110210

WASTN110250

WASTN110310

WASTN110350

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

Balança de fundo baixo

Balanças de pesagem Chão 

Dimensões: 1,10 m x 2,50 m

Dimensões: 1,10 m x 3,10 m

Balança de fundo baixo (2 cm)

Piso em aluminio com linhas anti-derrapantes

Paredes em grade de PVC de 35 mm

Eixos de pesagem em aço inoxidavel

Classe de segurança IP68

Pedal de controle Remoto

Dimensões: 1,10 m x 2,10 m

DIMENSÕES ESPECIAIS POR ENCOMENDA

WASTN140250
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WAW054

Balança de barras  de aluminio 54 cm

Pesagem até 2.500Kg

WAW190

WAW145

Re-tara automática

Pesagem até 2.500Kg

Pesagem electronica para animais em contenção

Re-tara automatica

Pesagem até 1.000Kg

WAW100

WAW080

2 barras de balança em aço inoxidavel de elevada resistência com 100 cm

Carregador incluido com luz de aviso

ARTIGO

UNIDADE DE PESAGEM DE 4 APOIOS

WAES004

2 barras de balança em aço inoxidavel de elevada resistência com 145 cm

Carregador incluido com luz de aviso

Display digital

Pesagem electrónica para animais em contenção

Re-tara automática

WAES001

WAES003

Unidade de Pesagem de 4 Células  

Carregador incluido com luz de aviso

Display digital

Pesagem electrónica para animais em contenção, com re-tara automática

Extensão do cabo: 4 x 3 m

Pesagem até 4.500Kg

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

Unidade de Pesagem de 4 Células  

Artigo igual ao WAES001 mas com o cabo: 3 x 3m ; 1 x 7,5m

Artigo igual ao WAES001 mas com o cabo: 2 x 3m ; 2 x 7,5m

Artigo igual ao WAES001 mas com o cabo: 1 x 3m ; 3 x 7,5m

WAES002

Display digital

Pesagem electrónica para animais em contenção

Re-tara automática

Pesagem até 2.500Kg

2 barras de balança em aço inoxidavel de elevada resistência com 190 cm

Carregador incluido com luz de aviso

Display digital

Pesagem electrónica para animais em contenção

Balança de barras em aço inoxidavel 190cm  

2 barras de balança em aluminio com 54 cm

Balança de barras em aço inoxidavel 145cm  

Balança de barras em aço inoxidavel 100cm  

Re-tara automatica

Pesagem até 1.000Kg

Balança de barras de aluminio 80 cm

Carregador incluido com luz de aviso

Display digital

Pesagem electronica para animais em contenção

2 barras de balança em aluminio com 80 cm

Carregador incluido com luz de aviso

Display digital

 BALANÇA DE BARRAS
DESCRIÇÃO DO ARTIGO


