2198 HC
Balança portátil, pesadora,
contadora e comparadora

2198 HC – Balança portátil, pesadora, contadora e comparadora
Destinada à pesagem, contagem ou comparação, a balança 2198
HC é de fácil e seguro transporte para outros locais, com instalação
feita pelo próprio usuário. Atende-se assim a diversas aplicações
dentro da indústria e comércio.
Operando com os terminais de pesagem distantes da plataforma,
o usuário tem a balança totalmente livre, possibilitando o acesso
multidirecional de cargas, o que facilita e dá maior velocidade às
operações.
A balança é construída em aço carbono e equipada com as melhores
células de carga do país. Projetada para resistir aos ambientes mais
agressivos, possui várias capacidades de pesagem (300 kg até
1.500 kg).
Transportada e instalada rapidamente, a 2198 HC é indicada para
diversas aplicações em empresas de diferentes segmentos, como
alimentício, químico, farmacêutico, supermercado, metalurgia, etc.

FORNECIMENTO STANDARD
Plataforma:
■■

■■

Construída em chapa xadrez de aço carbono SAE-1020, pintada
na cor preta.
Equipada com Pezinhos reguláveis e antiderrapantes.

Células de carga:
Fabricadas de liga de aço niquelado, com proteção IP-67 (proteção
contra penetração de pó e imersão em água). São interligadas a
uma caixa de junção para o balanceamento de seus sinais. A caixa
de junção tem grau de proteção IP-68 (proteção contra penetração
de pó e submersão em água) e é interligada ao Indicador de Peso
através de 3 metros de cabo especial.
Possibilidade de indicação digital:
Prix modelo 9098 com as seguintes características:
Gabinete de ABS na cor preta.
■■ Funcionalidade disponível: Pesagem simples.
■■ Display LCD gigante de 7 dígitos de 26 mm (A) x 12 mm (L), sem
Backlight.
■■ Alimentação elétrica: externa, de 93,5 a 264 VCA, 50 / 60 Hz,
automática, através de fonte de parede.
■■

Prix modelo 9098C com as seguintes características:
Gabinete de ABS na cor preta.
■■ Display gigante de 7 dígitos de 26 mm (A) x 12 mm (L), Barramento
Gráfico e Backlight.
■■ Funcionalidades disponíveis:
• Pesagem simples.
• Contagem de Peças por Amostragem e PMP.
• Comparação de pesos (S-0-F).
• Data 1 (pode ser impressa no 451 Industrial ou Comercial).
• Data 2 (pode ser impressa somente no 451 Comercial).
• Código numérico de 6 ou 12 caracteres.
• Numerador Consecutivo de Pesagens e Contagens.
• Totalizador (total e nº de pesagens/contagens).
■■ Cadastro com memória para 5 valores de tara.
■■ Alimentação elétrica: externa, de 93,5 a 264 VCA, 50 / 60 Hz,
automática, ou Bateria interna, recarregável, além da fonte
interna, com autonomia de até 30 horas.

Indicador de Peso

Capacidade
(kg x g)

Plataforma (m)

300 x 50

1,00 x 1,00

600 x 100

1,00 x 1,00
1,20 x 1,20
1,00 x 1,00

1.200 x 200

1,20 x 1,20
1,50 x 1,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1.500 x 500

1,50 x 1,50

■■

300 x 50

1,00 x 1,00

■■

600 x 100

1,00 x 1,00
1,20 x 1,20
1,00 x 1,00

1.200 x 200

■■

1,20 x 1,20
1,50 x 1,50

1.500 x 500

1,50 x 1,50

■■

Altura piso/topo das plataformas: entre 100 e 110 mm (regulável);
Balança não adequada para uso em ambientes sujeitos a
lavagens ou muito úmidos, pois a plataforma e seus pés são
de aço carbono e poderão oxidar. E os terminais não possuem
proteção para lavação (IP-40).
Comprimento padrão do cabo que interliga a plataforma ao
9098 ou 9098C: 3 m. Distâncias maiores (com limite de 27 m),
mediante a consulta;
Opção de chapa: somente xadrez.

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

toledobrasil.com.br

Araçatuba, SP............................(18) 3303 - 7000
Belém, PA...................................(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG..................(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP.........(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS................(67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT ...............................(65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR................(41) 3521 - 8500

Rio de Janeiro, RJ...................................................(21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA..........................(71) 3505 - 9800
São José dos Campos, SP..................................(12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.......(11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG.......................................................(34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES.....................................................(27) 3182 - 9900

Fortaleza, CE.............................(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO...............................(62) 3612 - 8200
Manaus, AM...............................(92) 3212 - 8600
Maringá, PR............................... (44) 3306 - 8400
Porto Alegre (Canoas), RS......(51) 3406 - 7500
Recife, PE....................................(81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP.................... (16) 3968 - 4800

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.
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Prix® é uma marca registrada da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.

■■

