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Porta-paletes manual 
de pesagem (2000 kg)

Um porta-paletes de pesagem combina 2 funções num dispositivo: um porta-paletes 
para movimentar a mercadoria e um sistema de pesagem. Isso significa 
que pode pesar enquanto transporta cargas. Vantagem principal?  
Permite-lhe economizar tempo e custos extras! Não precisa mais 
de uma balança separada, nem de um desvio até uma balança. Por 
outras palavras, pode deixar o porta-paletes de pesagem realizar 
a tarefa por si.

CARACTERÍSTICAS 
• Pesagem precisa em etapas de 1 kg, graças a 4 câmaras de pesagem 

integradas no chassis
• Bombeamento mais rápido com a bomba de elevação rápida 
• Maior vida útil graças à proteção contra poeira e água 
• Maior autonomia da bateria graças ao modo standby 

automático 
• Economia de tempo e de custos
• Classe de proteção IP65 garante resistência à água

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Modelo: TRW0008 
• Capacidade de carga: 2000 kg 
• Material do porta-paletes de pesagem: 

aço 
• Material da roda de direção: borracha 
• Material das rodas do garfos: poliuretano 
• Bomba: elevação rápida
• Quantidade de rodas dos garfos: 4  
• Comprimento dos garfos: 1150 mm 
• Largura entre os garfos: 555 mm 

 
 

• Altura de elevação: 200 mm 
• Divisão de escala: 1 kg 
• Precisão: 0,1% 
• Tipo de bateria: 4 x 1,5V (4 baterias AA 

incluídas) 
• Carregamento da bateria: não 
• Impressora: não 
• Certificado: Aprovado CE 

 
REF 166TA2731

Está a procura de mais porta-paletes? 
Além deste porta-paletes manual de pesagem, a TVH também oferece porta-paletes padrão, porta-
paletes de aço (semi-)inoxidável, porta-paletes de tesoura, porta-paletes de garfos longos... Descubra 
a nossa gama completa no nosso novo catálogo Handling equipment & accessories (REF 44947592).


