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(1) Certificado de Aprovação CE nº E99-00-0003
// Certificate of Approval CE E99-00-0003

(2) Equipamentos sujeitos a verificação CE
// Equipment subject to verification CE

DIMENSIONS ( M )

4.5 x 2.36 x 0.16 4 MLC2 6 2

NUMBER OF CELLS CELLS CAPACITY TON DIVISION (KG) REFERENCE

BÁSCULA PESA VEÍCULOS | WEIGHBRIDGE FOR VEHICLES CARACTERÍSTICAS // FEATURES
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COM RAMPAS METÁLICAS // WITH METAL RAMPS

“A superfície da 
plataforma e das 

rampas é em chapa 
antiderrapante.”

A Báscula Pesa Veículos, que se destina à pesagem de 
veículos comerciais até 6 toneladas, é uma báscula de 
instalação fixa, sobre solo, com acesso por rampas 
metálicas. O procedimento de instalação da báscula 
PCM Pesa Veículos é muito simples. Na via de 
circulação dos veículos, os chassis de entrada e saída 
são fixos ao solo por meio de buchas e neles são 
encaixadas quatro rampas metálicas. Esta forma 
construtiva dispensa a execução de qualquer trabalho 
de obra civil. Os chassis recebem a plataforma, 
encaixando os pés de célula nos respectivos apoios.       

A plataforma fica com uma altura de apenas 160 mm. 
Todas as operações de montagem realizam-se pela 
parte superior da plataforma. Toda a cablagem, 
incluindo os cabos de células, é colocada no próprio 
local de montagem do equipamento. Possui tampas 
superiores para aceder às células de carga e facilitar 
a limpeza e a manutenção da báscula. A superfície da 
plataforma e das rampas é em chapa antiderrapante. 
O acabamento é preparado cuidadosamente para 
garantir uma aderência perfeita do primário de epoxy 
de zinco e posterior pintura com esmalte poliuretano.

// The weighbridge for vehicles, which is for commercial 
vehicles weighing up to 6 tons, is fixed above the ground 
with access by metal ramps. The installation procedure 
of the weighbridge PCM for vehicles is very simple. In 
the circulation path of the vehicle, the entry and exit 
chassis are fixed to the ground by means of bushings 
and in them are embedded four metal ramps. By this 
way, it eliminates the execution of any civil work. The 
chassis receive the platform, fitting the cell feet in their 
supports. The platform is at a height of only 160 mm. All 

assembly operations are carried out through the top of 
the platform. 
All wiring, including cables cells, is placed at the 
installation site of the equipment. It has top covers to 
access the load cells and facilitate cleaning and 
maintenance of the weighbridge. The surface of the 
platform and the ramp is made of non-slip steel. 
The surface finish is carefully prepared to ensure 
perfect adhesion of zinc epoxy primary and the painting 
with polyurethane enamel. 

(3) Consultar tabela de preços de verificações
// Consult verification price list

“The surface of the platform 
and the ramp is made of 

non-slip steel.”

(4) Plataformas compatíveis c/ toda a nossa gama de visores
// Platforms compatible with our full range of terminals


