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plataforma WPO, é possível efetuar 
uma limpeza completa tanto 
do chão sobre o qual assenta a 
balança, como da parte inferior da 
plataforma.

Desta forma, a estrutura em perfil 
U é exposta para uma melhor 
limpeza, levantando a parte superior 
que contém a chapa de 10 mm de 
espessura. 

Este sistema permite deixar a 
plataforma aberta com total 
segurança, para que se possa secar 
o poço nas horas de repouso.

DESIGN ERGONÓMICO 
E HIGIÊNICO
O sistema de amortecedor de gás permite 
que seja levantado com o mínimo de 
esforço.

O design proporciona à plataforma WPO 
dois sistemas de pesagem, oferecendo 
versatilidade ao produto.

Graças à superfície de pesagem 
extra-plana, é ideal para pesar com 
sistemas móveis como carrinhos de 
mão, contentores móveis ou pequenos 
carrinhos para a indústria alimentar.

Moldura em perfil U que permite a 
pesagem de paletes.

Com o mecanismo de elevação da 
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As plataformas da série WPO são 
homologadas na metrologia legal CE-M.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tipo

Plataforma abatível de superfície 
extra-plana com perfil U

Material
Aço inoxidável AISI304 e AISI316. Com acabamento 
jateado serial
Amortecedores a gás em aço inoxidável AISI 316

Instalação De chão

Dimensões De 800 x 800 mm até 1000 x 1000 mm

Altura
Superfície extra-plana de 35 mm
Pesagem de paletes de 111 mm  

Capacidades 300 kg até 600 kg

Espessura da folha 10 mm

Acesso interior Debaixo do chassis inferior

Comprimento do fio 5 m

Suporte 4 Pés, altura ajustável

Amortecedores a gás Em aço inoxidável AISI 316

Parafusos Em aço inoxidável

Rapas de 
plataforma Rampa de acesso à superfície de pesagem da balança. 

VARIEDADE DE USOS
Para todos os tipos de pesagem em diferentes 
setores industriais, graças ao seu modo de pesagem 
dupla e sua extrema capacidade de limpeza.

PLATAFORMA INOXIDÁVEL
Especialmente projetado para locais onde 
as necessidades de limpeza são cruciais. 
A proteção IP69k em conjunto com a possibilidade de uma 
estrutura totalmente em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316 
permite que seja limpa com água sob pressão sem risco de 
danificar a plataforma ou seus componentes.

AJUSTÁVEL 
As células de carregamento são 
suportadas por pés giratórios 
reguláveis para ajustar a altura da 
balança de acordo com o desnível 
do piso ou imperfeições do terreno.

CÉLULAS
G5i - En aço inoxidável

Célula de carregamento de cisalhamento.
Completamente em aço inoxidável.
3000 divisões OIML R60 classe C3.
Hermeticamente selado, completamente 
soldado.
Proteção IP69k.

G35i (0, 30 t – 6 t) (opcional)
Célula de carregamento de cisalhamento.
Completamente em aço inoxidável.
3000 divisões OIML R60 classe C3.
Hermeticamente selado, completamente 
soldado.
Proteção IP69k. 
Disponível na versão ATEX (opcional).

ACABAMENTO 
JATEADO SERIAL 
Acabamento com jato de 
microesferas para maior proteção 
contra resíduos de ferrugem que 
entram em contato com a plataforma.

Com o jateamento conseguimos 
eliminar rebarbas, nivelar as soldas 

e dar um acabamento totalmente 
uniforme e igual em toda a balança.

Este tratamento é indicado para 
máquinas da indústria alimentar, 
uma vez que o material utilizado é 
quimicamente neutro.



ACCESSÓRIOS
Descrição # Código

Suplemento para células de carregamento em aço inoxidável G35i para plataformas em aço inoxidável 240131

Suplemento para células de carregamento ATEX e caixa de junção ATEX, para plataformas de aço inoxidável 240088

Metro de cabo adicional 240085
Gel selante e isolante para a proteção dos circuitos elétricos 240185

* Veja mais acessórios no catálogo

REFERÊNCIAS WPO COMPLETAMENTE 
INOXIDÁVEL AISI 304

COMPLETAMENTE 
INOXIDÁVEL AISI 316

ELETROPOLIMENTO 
AISI 304

ELETROPOLIMENTO
AISI 316

Dimensões (mm) Capacidade (kg) Fração (g) # Código # Código # Código # Código
800 x 800 300 100 171749 171915 171937 171941

800 x 800 600 200 171750 171916 171938 171942

1000 x 1000 300 100 171751 171917 171939 171943

1000 x 1000 600 200 171752 171918 171940 171944
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PRO
Um software de gerenciamento e controle para linhas 
de produção de nossos indicadores GI400.

Giscale Pro
Software PC
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