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KSBX rozsdamentes acél cellabefogó SBX/SBK nyírócellához 
 

 

 

 
 

Cellabefogó SBX / SBK 300-2500 kg-os nyíró 
mérlegcellákhoz. Alkalmas tölcsérek, tartályok, platformok 
stb. mérésére. A speciális szerkezet biztosítja a pontos 
mérést, még nagy hő tágulású, vagy elhajlású szerkezetek 
mérésénél is. Az állítható magasság megkönnyíti a 
vízszintbe helyezést. 
 

Jellemzők  
- AISI 304 rozsdamentes acélszerkezet 
- Felső lemez, amely konfigurálható "zárt", "oldalsó" 

vagy "szabad" rendszerbe. 
- Mechanikai csatlakozás az optimális 

tömegméréshez. 
- Magasságszabályozás a szerkezet megfelelő 

kiegyenlítésére. 
- Borulás gátló rendszer 
- Záró / cella tehermentesító rendszer a könnyebb 

szállítás és karbantartás érdekében 
- ATEX verzió elérhető 1. és 21., 2. és 22. zónára. 

 

Technikai jellemzők 
- A Dini Argeo által tanulmányozott és tervezett 

technológiákkal gyártva. 
- Alkalmas SBX / SBK nyíró mérlegcellákhoz, akár 

2500 kg-ig (a cella nem tartozék a készletbe). 
- Teljesen rozsdamentes acél AISI 304 szerkezet, 

elektropolírozott felület kezeléssel, jobb külső 
ellenállóképesség érdekében. 

- Csuklós csatlakozó, az optimális tömegméréshez. 
- Egyszerűsített alaprögzítés 3 lyukkal vagy 4 lyukkal. 
- A készlet célja, hogy lehetővé tegye a cellák helyes 

működését és optimális mérési pontosságot 
biztosítson. Azonban a cellához nincs védelmi 
funkció, a szerkezet esetében sem. 

- A különleges felső lemeznek köszönhetően a KSBX 
cellabefogó könnyen beállítható. A három speciális 
konfiguráció: 

- "zárolás" mód, teljesen zárt mozgás, mely 
ellentétben vannak tágulási és az oldalirányú 
erőkkel bármilyen irányból 

- "oldalsó" mód, szabad mozgás csak egy irányban, 
a fordulás és a csavarás elkerülésére 

- "szabad" mód, szabad mozgás bármilyen irányba 
 

Funkciók 
- A cellák gyors telepítése / eltávolítása, akár teljes 

terhelés alatt is. 
- Felső lemez, tágulási kompenzációs rendszerrel, 

három speciális funkcióval (zárt, oldalsó és szabad). 
- Áthidaló funkció a szerkezet szállítására / 

mozgatására és karbantartására. 
- Borulás elleni védelem (a termék kézikönyvében 

feltüntetett határértékeken belül). 
- Túlterhelés elleni védelem (a termék kézikönyvében 

megadott határértékeken belül). 
- Hamis cella funkció a folyékony anyagok méréséhez. 
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Elérhető verziók 
 Kód Leírás 

 

KSB2 Rozsdamentes acél cellabefogó, 1 darab SBX / SBK cellához 2500 Kg-ig. 

 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 

LNK2635 Horganyzott rúd gömbcsuklóval. Max. 100 kN. 

 

LNKST Szerelő készlet a gömbcsuklós rúdkhoz. Rögzítő csavarral. 

 

GNDC Földelő kábel cella szett egy darab befogóhoz. 16 mm² kábel keresztmetszet, 13 
mm szem. 

 

DCATEXMECH DCATEXMECH: ATEX nyilatkozat a platformról és a vele egybeépített mérleg 
cellákra vonatkozóan (a mérlegcellákhoz ATEX nyilatkozat lásd a CCATEX-1 
kóddal). Az opció csak akkor lehetséges, ha a platformot a készülék nélkül rendeli. 

 


