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MACRO
Dinamômetro com capacidade entre 35.000 e 100.000 kgf

  

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

OPCIONAIS

Capacidade 
(kg) 

Resolução 
(kg) 

Dimensões 
 

Peso 
(kg) A 

35.000 20 660 64 
50.000 20 950 136 
75.000 50 950 136 

100.000 50 1090 295 
>100.000 SOB ENCOMENDA 

 

Controle remoto
infravermelho

(opcional)

Capacidade: De 35.000 a 100.000kg 
Visor: LED com 5 dígitos vermelhos de 75mm (uso interno) ou dígitos 30mm LCD (uso externo)  
Estrutura: aço pintado EPOXI
Precisão: 0,03% da capacidade máxima 
Proteção: IP55
Temperatura: -20 a 70°C 
Teclado: off, tara, memória somadora, memória total e apagar memória.  
Sobrecarga pontual de até 150% sem danificar a célula
Acessórios: manilhas (2), carregador e baterias recarregáveis (2)
Autonomia: aprox. 40 horas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

▶ Máxima robustez com o mínimo peso, ideal para ambientes agressivos.
▶ O mais compacto do mercado, garante a mínima perda de altura na elevação.
▶ Display com dígitos de leds vermelhos, visível até 100 metros de distância.
▶ Alta estabilidade no peso e rápida resposta de leitura (<0,5 segundo).
▶ Blindagem especial contra interferência.
▶ Sistema para troca rápida de baterias.
▶ Fabricado na Espanha com controle metrológico acreditado nº 01M042.

Controle Remoto infravermelho para as funções off; tara; memória somadora; memória total e apagar memória
Controle Remoto via rádio para as funções off; tara; memória somadora; memória total e apagar memória com visor repetidor 
Transmissão de dados sem cabos via radio, WiFi ou Bluetooth para o PC ou CLP do cliente 
Kit via rádio para conexão com outros equipamentos DINAKSA, exemplo: Visor externo repetidor
Impressora integrada
Pré-seleção de carga
Detecção de Pico Máximo
Desligamento Automático programável para economia de bateria
Proteção especial para trabalhos em alta temperatura (fundições)
Certificado de Calibração INMETRO

NOTA: Dimensões e peso aproximados

CONECTIVIDADE

WiFi Bluetooth

Proteção contra impactos (consultar as capacidades disponíveis)

Proteção contra impactos 
(consultar as capacidades disponíveis)


