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cuvânt-cheie: RAPID
culoare: metal negru (autoritate, respect, putere)
Prima noastră marcă a unei platforme cu design revoluționar la acea dată.
Reprezintă un acronim în limba engleză, scurt și cu rezonanță, care semnifică rapiditatea
cu care se execută, se transportă, se montează și se mută această platformă de cântărire:
FLINTAB Advanced Scales for Trucks (cântare avansate pentru camioane marca FLINTAB).
Rapiditatea implică și robustețe îmbinată cu suplețe și rezistență, calitățile remarcabile ale
unei construcții complet metalice HEAVY-DUTY.
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Un design de excepție, care
încorporează cele mai avansate
tehnologii de proiectare
și construcție.
Structură sudată cu grinzi laterale înalte, flanșată
longitudinal și transversal. Cale de rulare din tablă
striată grosime 8mm. Înălțime platformă 20cm.
Capace necarosabile pe mijloc.

4 module
6 celule de cântărire
>>calitățile remarcabile ale unei construcții
complet metalice, robustă și suplă, H=20cm
>>grinzi laterale înalte
>>model “de top”
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Cântare rutiere
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HEAVY-DUTY
Lungime* [m]

18

16
METAL

Platformă
Capacitate [t]

60

60

CLC [K]

75

75

Săgeata f [mm]

1:750

1:710

Înălțime H [cm]

20

20

9,6

11,0

beton prefabricat [mc]

-

-

beton turnat on-site [mc]

-

-

Consumuri
metal [t]

*Opțional: 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24m / Lățimea activă standard: 3m
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Cântare rutiere
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Made
to
withstand
hard
use
or
wear.
The American Heritage® Dictionary of the English Language

adj.

HEAVY-DUTY

FORTI

2001
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Cântare rutiere
PRODUSE DE SERIE

cuvânt-cheie: TARE
culoare: metal gri (siguranță, stabilitate, maturitate) + beton gri
Model direct derivat din FAST, care înlocuia tabla striată din calea de rulare cu armătură
sudată pentru turnarea betonului în calea de rulare.
Astfel, s-a proiectat o platformă mixtă metal-beton HEAVY-DUTY, care combină rigiditatea
și suplețea construcției metalice de rezistență cu durabilitatea și stabilitatea betonului
prefabricat, cuvinte-cheie care sugerează adjectivul FORTE.
FÓRTE adj. invar., adv. 1. Adj. invar. (Livr.) Tare, puternic. ◊ Expr. A se face forte = a face
toate eforturile pentru a reuși într-o acțiune, a se declara capabil, în stare să depășească
o încercare anevoioasă. 2. Adv. (Indică modul de executare a unei bucăți muzicale) Cu
sonoritate intensă, puternică; tare. ◊ Forte fortissimo = extrem de tare. – Din it. forte, lat.
fortis. Sursa: DEX '98 (1998)
Am ales FORTI, versiunea scurtă derivată din fortissimo și fortis.
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Un design de excepție, care
încorporează cele mai avansate
tehnologii de proiectare
și construcție.
Structură sudată cu grinzi laterale înalte, flanșată longitudinal
și transversal. Cale de rulare armată cu cofraj din tablă pentru
turnare beton on-site. Înălțime platformă 20cm. Capace
necarosabile pe mijloc.

4 module
6 celule de cântărire
>>combină rigiditatea și suplețea
construcției metalice cu durabilitatea
betonului; H=20cm
>>grinzi laterale înalte
>>model “de top”

pag.

14

Cântare rutiere
PRODUSE DE SERIE

FORTI

pag.

15

pag.

16

Cântare rutiere
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HEAVY-DUTY
Lungime* [m]
Platformă

16

18

METAL-BETON

Capacitate [t]

60

60

CLC [K]

75

75

Săgeata f [mm]

1:800

1:750

Înălțime H [cm]

20

20

metal [t]

7,6

8,6

beton prefabricat [mc]

-

-

6,5

7

Consumuri

beton turnat on-site [mc]

*Opțional: 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24m / Lățimea activă standard: 3m
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Cântare rutiere
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FORTI

pag.

19

pag.

20

Made
to
withstand
hard
use
or
wear.
The American Heritage® Dictionary of the English Language

adj.

HEAVY-DUTY

EXPENDO

2010
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Cântare rutiere
PRODUSE DE SERIE

cuvânt-cheie: A CÂNTĂRI
culoare: metal roșu închis (siguranță, naturalețe, încredere)
Latin
Etymology: from ex + pendō (“weigh, weigh out”).
Verb: present active expendō, present infinitive expendere, perfect active expendī, supine
expensum.
1. I weigh.
2. I pay out.
3. I judge.
Sursa: http://en.wiktionary.org/wiki/expendo
”A cântări” trebuie citit și ca ”a judeca”, deoarece acest model a fost rodul strategiei
noastre de dezvoltare a noilor produse moderne, repoziționate ca modele economice, cu
preț mai competitiv, dar păstrând stilul inconfundabil FLINTAB.
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Un design de excepție, care
încorporează cele mai avansate
tehnologii de proiectare
și construcție.
Structură sudată cu grinzi laterale exterioare și interioare,
flanșată longitudinal și transversal. Cale de rulare din tablă
striată grosime 8mm. Înălțime platformă 20cm. Fără capace
pe mijloc. Spațiu liber numai 80cm.

6 module
8 celule de cântărire
>>calitățile remarcabile ale unei construcții
suple, complet metalice, H=20cm
>>grinzi laterale exterioare și interioare
căii de rulare
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Cântare rutiere
PRODUSE DE SERIE

EXPENDO
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Cântare rutiere
PRODUSE DE SERIE

EXPENDO
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NORMAL-DUTY
Lungime* [m]

18

16
METAL

Platformă
Capacitate [t]

60

60

CLC [K]

70

70

Săgeata f [mm]

1:780

1:710

Înălțime H [cm]

20

20

8,7

9,5

beton prefabricat [mc]

-

-

beton turnat on-site [mc]

-

-

Consumuri
metal [t]

*Opțional: 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24m / Lățimea activă standard: 3m
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Cântare rutiere
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NORMAL-DUTY

TARA

2010

cuvânt-cheie: TARĂ
culoare: metal roșu aprins (entuziasm, captează imediat atenția) + beton gri
În aceeași logică a tandemului FAST - FORTI, am dezvoltat un model direct derivat din
EXPENDO, care înlocuia tabla striată din calea de rulare cu beton armat.
Este un cuvânt scurt, curat și sonor care face parte din vocabularul elementar de
metrologie a maselor.
TÁRĂ1 s.f. Greutatea unui vehicul sau a ambalajului unei mărfi, al unui obiect etc.; dara.
[Var. tará s.f. / < ngr. tara].
Sursa: Dicționarul de neologisme (1986)
Ca metaforă, este un cuvânt sanscrit care provine din ”tar” = ”to cross” (”a trece”, ”a
traversa”), semnificând tranziția la noua filozofie de abordare a tandem-ului cântarelor
rutiere EXPENDO - TARA.
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Cântare rutiere
PRODUSE DE SERIE
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Un design de excepție, care
încorporează cele mai avansate
tehnologii de proiectare
și construcție.
Structură sudată cu grinzi laterale exterioare și interioare,
flanșată longitudinal și transversal. Cale de rulare
prefabricată (armată și betonată în fabrică). Înălțime
platformă 20cm. Fără capace pe mijloc.
Spațiu liber numai 80cm.

6 module
8 celule de cântărire
>>combină rigiditatea și suplețea
construcției metalice cu durabilitatea
betonului; H=20cm
>>grinzi laterale exterioare și interioare
căii de rulare
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Cântare rutiere
PRODUSE DE SERIE
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Cântare rutiere
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NORMAL-DUTY
Lungime* [m]
Platformă

16

18

METAL-BETON

Capacitate [t]

60

60

CLC [K]

70

70

Săgeata f [mm]

1:900

1:900

Înălțime H [cm]

20

20

metal [t]

6,5

6,9

beton prefabricat [mc]

7,2

8,5

beton turnat on-site [mc]

-

-

Consumuri

*Opțional: 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24m / Lățimea activă standard: 3m
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Cântare rutiere
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NORMAL-DUTY

SKI

2012
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Cântare rutiere
PRODUSE DE SERIE

cuvânt-cheie: schi fond
culoare: metal negru și gri + beton gri + grafică albă (care sugerează zăpada)
La doi ani de la lansarea lui SUMO (v. pag. 75), s-a impus dezvoltarea unui nou model
complet din beton, dar care să se poziționeze pe palierul ”economic”, cu prețurile cele mai
mici dintre cele 10 modele de platforme de cântărire FLINTAB, ca alternativă profesională
la ofertele concurenței din ce în ce mai permisive la capitolul preț - calitate.
Numele său s-a născut din asemănarea grafică a sa cu o pereche de ski-uri. Mai mult,
cuvântul este scurt, sonor, amuzant (camioane pe schiuri).
Metaforic, schi fond este un sport de anduranță, de rezistență, de depășire a limitelor
(existente de preț), de cucerire a noi vârfuri. Schiul fond este disciplina cu cel mai mare
număr de probe din programul olimpic.
Schi slalom este iarăși o imagine a evitării tuturor obstacolelor din traseu, a vitezei,
preciziei și tehnicii.
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Un design de excepție, care
încorporează cele mai avansate
tehnologii de proiectare
și construcție.
Structură monolit prefabricată din beton armat, fără grinzi
laterale, flanșată longitudinal și transversal. Cale de rulare
prefabricată (armată și betonată în fabrică). Înălțime
platformă 28cm. Opțional cu capace-grătar galvanizate pe
mijloc. Spațiu liber numai 70cm.

6 module
8 celule de cântărire
>>construcție integral din beton,
solidă și rezistentă; H=28cm
>>cel mai recent model
>>cel mai mic preț
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Cântare rutiere
PRODUSE DE SERIE

SKI

pag.
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GENESIS

2011
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Cântare rutiere
PRODUSE DE SERIE

cuvânt-cheie: un nou început
culoare: maro (matur, trainic, de încredere)
Etymology: from Latin genesis (“generation, nativity”), from Ancient Greek γένεσις
(genesis, “origin, source, beginning, nativity, generation, production, creation”), from
γίγνεσθαι second aor. γενέσθαι (“to be produced, become, be”).
Noun: genesis (plural geneses)
1. The origin, start, or point at which something comes into being.
Sursa: http://en.wiktionary.org/wiki/genesis
Primele sisteme au fost proiectate și instalate în anul 2002 pentru o aplicație specială în
construcții. Regândit ca o marcă dedicată exportului pe piața germană ca lucrare LA-CHEIE,
marca GENESIS s-a dorit a fi, pe lângă simplitate și notorietate, o reprezentare a modului
continuu inventiv de creare de noi configurații de cântare rutiere.
Derivat direct din modelul FAST, a ”împrumutat” o imagine retro de la primele FAST-uri din
anii 2000.
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Un design de excepție, care
încorporează cele mai avansate
tehnologii de proiectare
și construcție.
Structură sudată cu grinzi laterale înalte, flanșată
longitudinal și transversal. Cale de rulare din tablă
striată grosime 8mm. Înălțime platformă 20cm. Fără
capace pe mijloc. Spațiu liber numai 85cm. În ansamblu
cu fundații prefabricate IP.

4 module
6 celule de cântărire
>>cântar relocabil frecvent
>>include set complet de fundații
prefabricate
>>platformă metalică; H=20cm
>>grinzi înalte laterale
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Cântare rutiere
PRODUSE PE COMANDĂ

GENESIS
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Cântare rutiere
PRODUSE PE COMANDĂ

GENESIS
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HEAVY-DUTY
Lungime* [m]

18

16
METAL

Platformă
Capacitate [t]

60

60

CLC [K]

80

80

Săgeata f [mm]

1:750

1:710

Înălțime H [cm]

20

20

9,6

11,0

beton prefabricat [mc]

-

-

beton turnat on-site [mc]

-

-

Consumuri
metal [t]

*Opțional: 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24m / Lățimea activă standard: 3m
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Cântare rutiere
PRODUSE PE COMANDĂ
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Cântare rutiere
PRODUSE DE SERIE
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Made
to
withstand
hard
use
or
wear.
The American Heritage® Dictionary of the English Language

adj.

HEAVY-DUTY

INVISIBLE

2003

cuvânt-cheie: invizibil
culoare: metal negru (autoritate, respect, putere) cu accent perimetral galben
(dinamică, inspirație și optimism)
Este pur și simplu cuvântul englez pentru ”invizibil”, adică modul în care se instalează
această platformă de cântărire, complet integrată în infrastructură, fără nicio barieră
fizică.
Capacele perimetrale galbene semnifică singura ”barieră vizuală” de delimitare a sa în
cadrul platformei betonate înconjurătoare.
Sonoritatea și sensul său explicit de percepere a imaginii acestui cântar rutier îl face
puternic și solid ca marcă.
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Cântare rutiere
PRODUSE PE COMANDĂ
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Un design de excepție, care
încorporează cele mai avansate
tehnologii de proiectare
și construcție.
Structură sudată pentru montaj în cuvă, flanșată
transversal. Cale de rulare din tablă striată, grosime
8mm. Înălțime platformă 30cm.

3 module
8 celule de cântărire
>>complet integrat în infrastructură;
H=30cm
>>se traversează din orice direcție
>>transport agabaritic
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Cântare rutiere
PRODUSE PE COMANDĂ

INVISIBLE
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Cântare rutiere
PRODUSE PE COMANDĂ

INVISIBLE
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NORMAL-DUTY
Lungime* [m]

18

16
METAL

Platformă
Capacitate [t]

60

60

CLC [K]

70

70

Săgeata f [mm]

1:740

1:700

Înălțime H [cm]

30

33

10,2

10,7

beton prefabricat [mc]

-

-

beton turnat on-site [mc]

-

-

Consumuri
metal [t]

*Opțional: 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24m / Lățimea activă standard: 3m
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Cântare rutiere
PRODUSE PE COMANDĂ

INVISIBLE
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NORMAL-DUTY

DRAGON

2011

cuvânt-cheie: lider
culoare: metal grena (regalitate, eleganță, mister)
Dragonul are statut imperial neegalat de celelalte simboluri. Împărații chinezi își spuneau
dragoni, ceea ce ne arată înalta considerație și prestigiul de care se bucurau aceste
animale.
Dragonul Chinezesc este privit ca simbolul suprem al unui noroc extraordinar în filozofia
feng-shui. Dragonul este o creatură celestă, întruchipând spiritul pământului și al cerului,
ce se manifestă în diferite forme și reprezentând tot ceea ce este viguros, puternic și
favorabil. Ascuns printre crestele munților sau încolăcit în adâncimile cursurilor sinuoase
de apă, spiritul lui izbucnește de fiecare dată când este stârnit.
Cântar rutier EXTREME HEAVY-DUTY special proiectat pentru ULTIMATE HEAVY-LOAD
VEHICLES, capacitate 150 de tone.
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Cântare rutiere
PRODUSE PE COMANDĂ

DRAGON
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RED CAT

2004
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Cântare rutiere
PRODUSE PE COMANDĂ

cuvânt-cheie: BETON
culoare: beton gri + metal roșu (forță, putere, strălucire)
Pentru a avea o alternativă mai ieftină la modelul FORTI (tandemul FAST - FORTI deținând
în acea vreme supremație de portofoliu) s-a lansat un model mai economic care ”muta”
conceptul calculelor de rezistență din sfera metalului în cea a betonului. Așadar, betonul,
chiar dacă s-a lansat ca o ”Cenușăreasă”, a devenit de-a lungul anilor un perfect partener
de drum, alături de mai aristocratele sale rude.
Numele s-a dorit să fie amuzant, sprințar și non-conformist, pentru a ieși de sub tutela
prea-serioșilor FAST și FORTI. În traducere ”pisica roșie”, a dorit să împrumute din simbolul
său detașarea și spiritul de independență al felinei, cu care am tratat fiecare etapă de
dezvoltare din istoria FLINTAB. CAT este acronim al lui CONCRETE ACTION TECHNOLOGY, un
joc de cuvinte care să exprime tehnologia de acțiune asupra betonului sau altfel spus,
cum putem face ca betonul să acționeze ca pârghie importantă în economia de prețuri a
cântarelor rutiere. RED, culoarea roșie, a vrut să înveselească suprafața mare de beton gri
prin tușe discrete perimetrale.
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Un design de excepție, care
încorporează cele mai avansate
tehnologii de proiectare
și construcție.
Structură sudată fără grinzi laterale, flanșată transversal.
Cale de rulare armată, cu cofraj din tablă pentru turnare
beton on-site. Înălțime platformă 34cm.

2 module
6 celule de cântărire
>>combină rigiditatea construcției
metalice cu stabilitatea betonului;
H=34cm
>>transport agabaritic
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Cântare rutiere
PRODUSE PE COMANDĂ

RED CAT pag. 73

SUMO

2010
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Cântare rutiere
PRODUSE PE COMANDĂ

cuvânt-cheie: GREU
culoare: beton gri + grafică galbenă (dinamică, inspirație și optimism)
Pentru a acoperi întreaga plajă de materiale din care se poate construi o platformă, lângă
modele metalice și mixte metal-beton, ne-am dorit un model complet din beton, proiectat
pentru o capacitate standard de 80 de tone (față de 60 de tone celelalte modele), calitate
PREMIUM (și nu LOW-COST, așa cum erau abordate de alți producători doar pentru a putea
oferta prețuri din ce în ce mai mici).
Am ales un cuvânt scurt și sonor care reprezenta cel mai bine acest nou concept: SUMO,
arta marțială a luptătorilor ”grei” la propriu. Semnifică greutate și forță. Luptele durează
câteva secunde sau zeci de secunde, adică rapiditatea și tehnica răspunsului ”just-intime”, eficacitatea și eficiența pe care ne-am bazat întreaga filozofie KAIZEN (tot un
concept de origine japoneză) a managementului FLINTAB.
Vizual, o luptă SUMO pe ringul DOHYO este o imagine specială, aproape șocantă, care
atrage instantaneu privirea și impresionează, așa cum FLINTAB dorește să obțină aplauzele
tuturor.
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Un design de excepție, care
încorporează cele mai avansate
tehnologii de proiectare
și construcție.
Structură monolit, prefabricată din beton armat, cu grinzi
laterale înalte, flanșată longitudinal și transversal. Cale de
rulare prefabricată (armată și betonată în fabrică). Fără
capace pe mijloc. Înălțime platformă 20cm. Spațiu liber
numai 90cm.

6 module
8 celule de cântărire
>>construcție integral din beton, extrem
de solidă și rezistentă, cu grinzi înalte
structurale din beton; H=20cm
>>capacitate standard 80t
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Cântare rutiere
PRODUSE PE COMANDĂ

SUMO pag. 77

Engineers and Constructors
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FLINTAB deține propria fabrică cu două hale moderne de producție, cu fabricație atent executată și testată.

ALÉGE,

alég, vb. III. Tranz.
A prefera ceva sau pe cineva; a-și fixa preferințele asupra
unui fapt sau asupra unei persoane; a decide.
(Pop.) A deosebi dintre alții, a recunoaște dintre mai mulți;
a distinge.
– din lat. allegere (=eligere)
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