
Βασικά Χαρακτηριστικά

• Εξ΄ολοκλήρου μεταλλική και μεταφερόμενη κατασκευή
• Εύκολη πρόσβαση σε δυναμοκυψέλες και συνδετικό κυτίο
• Δυνατότητα για κάθετη διεύλεση των φορτηγών στην επιφάνεια της
• Πολύτιμη σε εγκαταστάσεις με στενότητα χώρου.
• Έγκριση OIML & EU
• Διατίθεται σε έκδοση DIN8119 και DIN1072

Προαιρετικά: 

• Προκατασκευασμένα τοιχεία  λάκκου εγκατάστασης
• Γαλβάνισμα εν θερμω για τα μεταλλικά μέρη

H NT31 είναι μια μεταλλική γεφυροπλάστιγγα για εγκατάσταση σε λάκκο. Η πλήρως 
μεταλλική διαιρούμενη κατασκευή της επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και γρήγορη 
εγκατάσταση στον χώρο. Κύριο πλεονέκτημα της ανθεκτικής κατασκευής της, είναι η 
δυνατότητα για κάθετη διέλευση φορτηγών πάνω από την επιφάνεια της. Η εγκατάσταση 
της ΝΤ-31 συνήθως διαρκεί λιγότερο από μία ημέρα. Όλα τα μέρη της γεφυροπλάστιγγας 
είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, της μετρολογίας και τα αυστηρότερα standards 
ποιότητας ,προσφέροντας ακριβή και χωρίς προβλήματα ζύγιση καθόλη την διάρκεια ζωής 
της, κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Βασισμένοι στα δικά μας σχέδια και εγχειρίδια 
εγκατάστασης, προσφέρουμε στον πελάτη μια ολοκληρωμένη λύση σε οικονομική τιμή , 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία. 
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Ελληνικό προϊόν



Δυναμοκυψέλες
Ανοξείδωτες (IP68) δυναμοκυψέλες Flintec RC3 
πιστοποιημένες κατά OIML R60 και NTEP class IIIL. 
Δυναμικότητα 30 τόννων

Ενδείκτης Βάρους LD5218
Αλφαριθμητική ένδειξη βάρους LCD  backlight ύψους 
14,5mm. Πληκτρολόγιο 27 πλήκτρων .Διαθέτει μνήμη alibi 
(κρατάει στη μνήμη του στοιχεία   έως και 10.000 ζυγίσεων). 
Δυο σειριακές έξοδοι επικοινωνίας RS232 και RS485  για 
σύνδεση με Η/Υ και με εκτυπωτή για την έκδοση 
ζυγολογίων.

Προαιρετικός εξοπλισμός

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MxΠ (μ) Αριθμός Δ/Κ Δυναμικότητα(τ)
Μέγιστη δυναμικότητα
ανά άξονα φορτηγού(τ)

6x3 4 30 11
9,2x3 6 30 11
12x3 6 30 11
14x3 8 50 11
15x3 8 50 11
16x3 8 60 11
18x3 8 60 11
18x3 8 70 12
18x3 10 90 16
18x3 10 100 17
18x3 10 120 20
18x4 10 200 35
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