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Sistemele de cântărire pe axă de tip wireless sunt 
proiectate pentru cântărire statică. Avantajul major al 
acestor tipuri de cântare este faptul că sunt eliminate 
cablurile de conexiune dintre platforme și indicatorul 
digital de cântărire. 
Cântarul rutier pe axă WWSDRF este ideal pentru 
cântărirea veiculelor mari cu roți duble, trailere, etc.
Cu o capacitate de la 6000kg până la 20000kg, sistemul 
WWSDRF de cântărire este soluția ideală pentru un 
cântar mobil, fiabil, precis și foarte ușor de instalat și 
folosit. 
Eliminarea cablurilor de legătură dintre platforme și 
indicator elimină eventualele probleme cauzate de 
rozătoare sau alți factori externi. 

 
 Dimensiuni platformă de cântărire: 950x500mm
  Înălțime platformă: 59mm
 Capacitate: maxim 20t/axă 
 Structură ușoară din aluminiu, potrivită pentru  

  utilizarea în medii grele de lucru 
 Grad de protecție IP68 
 Modul radio integrat pentru transmiterea informației  

  către indicator sau un dispozitiv la distanță 
 Celule de cântărire din oțel inoxidabil, grad de  

  protecție IP68 
 Sursă de alimentare: baterie reîncărcabilă (durată de  

  funcționare de aproximativ 40 ore), în carcasă închisă  
  ermetic

Avantaje:

INDUSTRIE LOGISTICĂ

ALIMENTAȚIE INDUSTRIA 
CHIMICĂ

CONSTRUCȚII INDUSTRIA
NAVALĂ

INDUSTRIA
LEMNULUI

COMBUSTIBILI



Compartiment pentru 
cabluri și încărcător.

Compartiment 
documente.

Imprimantă 
integrată
cu tichete 
configurabile.

Proiectat pentru cântărirea 
vehiculelor 
359E este un indicator ușor de 
folosit, dotat cu toate funcțiile 
necesare pentru a efectua 
cântărirea vehiculelor.

Port serial RS232 
pentru conexiunea cu un PC.

Afișaj LCD 
utilizat în afișarea datelor și 
mesajelor pentru operator.

Afișaj LED roșu 
pentru afișarea clară a valorii 
greutății.

Tastatură rezistentă la apă 
cu funcții complet 
configurabile.
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• Cântărirea întregului vehicul într-o singură operație (modul  
de cântărire roată), care necesită un număr de platforme WWS egal  
cu numărul de roți ale vehiculului care urmează să fie cântărit

• Cântărirea vehiculului prin însumarea greutății fiecărei axe (modul  
de cântărire axă), care necesită doar două platforme WWS

• Achiziția datelor de cântărire se poate face prin apăsarea manuală a 
unui buton când axele sunt oprite și corect poziționate pe platforme, 
sau automat în timpul tranzitului vehicului pe platforme

• Managementul cântăririlor de intrare/ieșire pentru calculul și 
înregistrarea masei cântărite a materialelor transportate de vehiculele  
care intră sau părăsesc incinta firmei/punctului de lucru

• Calcul automat al coordonatelor x și y ale centrului de greutate  
(în modul de cântărire roată)

• 3 tipuri de totaluri, tipăribile și resetabile independent: 
- masă totală vehicul curent 
- masa totală a tuturor vehiculelor 
- total general

• Management al valorilor de tară
• Bază de date care poate fi editată manual de către operator (număr  

de înregistrare / placuță de inmatriculare, material transportat,  
client, administrator, etc.)

FUNCȚII



WWSDRF
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Mai economic: cântărire statică axe

Mai precis: cântărire statică roți

2 platforme

• Cântărire precisă pentru valoarea 
totală a masei vehiculului.

• Ușor de instalat.
• Cântărire axă cu axă.

4 platforme
• Acuratețe la cântărirea totală  

a vehiculului
• Obținerea tuturor datelor cu  

o singură cântărire
• Cântărire statică vehicul

Mai rapid: cântărire dinamică axe

Mai precis: cântărire statică roți

2 platforme și “N” module de elevație
• Acuratețe excelentă la cântărirea 

totală a vehiculului 
• Ușor de instalat și relocat
• Cântărire în timpul tranzitului 

vehiculului

“N” platforme
• Acuratețe ridicată la cântărirea 

totală a vehiculului 
• Obținerea tuturor datelor cu  

o singură cântărire

Roți pentru transport.

Benzi antialunecare.

Cauciuc special 
antialunecare
pentru fixare fermă 
pe toate suprafețele.

Reglaje înălțime 
pentru poziționarea corectă  
a platformei.

Suprafață ranforsată 
realizată dintr-un aliaj special 
de înaltă rezistență.

Afișaj greutate integrat 
cu protecție IP68.

Design ergonomic pentru 
transport.

Module de elevație 
module pentru aducerea roților 
vehiculului la nivelul platformei  
de cântărire. 
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