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Características especiais

Constituído por um mecanismo montado em 

conjunto com as células de carga HBM do 

tipo “Beam” modelos HLM, MB35 ou H35, 

em todas as suas capacidades, resultando 

num suporte auto-oscilante, iedal para 

implementação de sistemas de pesagem 

em tanques, silos, misturadores e balanças 

do tipo plataforma em condições severas de 

uso. Com acabamento galvanizado, oferece 

perfeita proteção contra intempéries.

Características técnicas

Diversidade de aplicações: Eletronicamente, o sistema conta com qualidade e flexibilidade da linha de células de carga 

HBM, oferecendo células de carga econônicas em aço carbono (MB 35) e em aço inoxidável (H35), hermeticamente seladas e 

intrinsicamente seguras, com certificado OIML Classe C3 (HLM). Todas assas células de carga vem equipadas com cavidade para 

aplicação de carga do tipo “counterbore”, proporcionando a aplicação da força peso no plaro ideal da célula de carga, resultando 

em maior precisão nas pesagens.

Sistema de aplicação de força COUNTERBORE: A utilização de células de carga com counterbore propicia que a força peso seja 

aplicada na zona neutra da célula de carga, proporcionando pesagens mais precisas, imunidade contra possíveis forças de torque, 

garantia de precisão com variação de temperatura e possíveis expansões térmicas, e adequação de todo o sistema de pesagem às 

normas internacionais (OIML, NTEP, etc).

Articulação: A articulação que aplica a força sobre a célula de carga, construída em aço liga, possui duas supercífies esféricas 

que permitem que a força peso sobre a célula de carga seja exercida somente no plano onde a mesma apresenta maior precisão, 

transferindo apenas as componentes de força vertical, eliminando componentes de força de torção sobre a célula de carga, pois 

apresenta 5 graus de liberdade em sua movimentação.

Estabilidade: Um dos diferenciais que o Suporte Articulado de Pesagem apresenta é a total estabilidade da base de apoio do 

suporte, não provocando esforços que possam causar o rompimento de fixação desta base, proporcionando sistemas de pesagem 

estáveis e seguros.
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SAP 1,76 
(Dimensões em mm)
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SAP 2,2 e SAP 4,4
(Dimensões em mm)
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