
CÂNTARE RUTIERE

Specificație tehnică

Servicii proiectate pentru
Cântarele comerciale garantează 
circulația corectă a mărfurilor. 
Alegeți un cântar de marcă.

SERVICII ȘI DOCUMENTE 

ZERO SERVICE

opțional opțional

Acordați cântarelor o privire  
dinamică: cantități impresionante 
de marfă le tranzitează anual iar 
“amprenta” fiecărei tranzacții poartă 
marcajul garanției exactității, oferite 
de sisteme sigure și robuste.  
Sunt cântarele rutiere FLINTAB. 

Lucrare la cheie pag.2 Transport și macara pag.3 Punere pe poziție pag.4

Documente metrologice pag.7Verificare metrologică pag.6Punere în funcțiune pag.5
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Echipa TK*(Turn-Key) a firmei FLINTAB execută 
lucrări de construcții pentru fundații de cântare 
rutiere și feroviare, modernizări cântare în cuvă 
existente și  asimilări. 

Lucrările executate constau în: 
 > Săpături
 > Amenajări teren 
 > Nivelări 
 > Compactări
 > Betonări
 > Execuție și montaj armături
 > Confecționare și montare cofraje din scândură
 > Montaj și punere pe poziție cântar
 > Suduri
 > Vopsiri
 > Remedieri

Echipamentul folosit se compune din: 
 > Grup electrogen cu aparat de sudură  
alimentat cu benzină

 > 2 ciocane demolatoare
 > Trusă ciocan rotopercutor
 > Aparat sudură electric 220Vca
 > Mai și placă compactoare
 > Dispozitiv de tăiere beton
 > Polizor unghiular mare și mic
 > Mașină de găurit electrică
 > Nivelă optică și nivelă cu bulă
 > Cazmale, lopeți, târnăcoape,  
ciocane de 10, 2 și 1kg

 > Vibrator betoane electric
 > Clești legare armături
 > Truse chei mari și mici (tubulare, inelare, fixe)
 > Trusă electrică cu aparat de măsură
 > Roabe

Betonul folosit este de calitate superioară  
asigurat de firme autorizate.

Echipa pentru LUCRĂRI LA CHEIE

*Lucrări de construcții (inclusiv elemente  
metalice înglobate) - asigurare și turnare 
beton, centură de împământare, lucrări de 
pregătire pentru montaj și pozare cablu. 
transportul și depozitarea materialelor rezultate din 
excavare și udarea betonului proaspăt turnat rămân în 
sarcina Clientului.

LUCRĂRI LA CHEIE (cod TK)



3

Cap tractor: Autoutilitară N3
Marcă: MAN
Masă (kg):

 > Proprie: 15500 
 > Totală maximă autorizată: 26000 
 > Sarcină utilă maximă autorizată: 10500
 > Maximă autorizată pe axe:  
 Față: 9000 
 Spate: 23000

 > Remorcabilă cu disp. de frânare: 34500
Număr locuri: 2
Dimensiuni (mm): L 7580, l 2550, h 3600
Număr axe: 3
Tracțiune: spate

Semiremorcă O4
Marcă: UMM
Masă (kg):

 > Proprie: 8400
 > Totală maximă autorizată: 35000 
 > Sarcină utilă maximă autorizată: 26600 
 > Maximă autorizată pe axe:  
 Față: 0 
 Spate: 24000

 > Remorcabilă cu disp. de frânare: 34500
Dimensiuni (mm): L 12150, l 2550, h 2180
Număr axe: 3

Macara hidraulică cu braț telescopic
Tip: PK 42502 PALFINGER
An fabricație: 2006
Parametrii: 

 > Sarcină nominală [t]: 12,5
 > Sarcină la raza maximă [t]: 3,2
 > Deschiderea sau raza (min/max) [m]: 2/12,1
 > Lungime braț [m]: 12,1
 > Tipul acționării: hidraulic

Titulara certificatului de transport în cont  
propriu, care îi conferă acces la piața  
transportului rutier, FLINTAB oferă servicii de 
transport conexe achiziției unui cântar rutier, cu 
mijloace de transport performante.

TRANSPORT ȘI MONTAJ (cod TM)

BRIDGE 
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MONTAJ PLATFORMĂ PE FUNDAȚIE (cod POZ)
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 > Se verifică coplanaritatea plăcilor de rezemare ale fundației executate de client  
după documentația FLINTAB 

 > Se măsoară distanțele dintre axele transversale ale plăcilor și pe diagonală, distanțele dintre centrele 
acestor plăci

 > Se verifică coliniaritatea centrelor plăcilor de rezemare. Valorile obținute trebuie  
să se încadreze în limitele specificate în fișa de măsurători 

 > Se asamblează modulele longitudinal și transversal și se centrează pe suporturile  
de sprijinire

 > Se poziționează și se centrează sistemul de limitare longitudinal și transversal
 > Se fixează plăcile inferioare ale kit-urilor celulelor de cântărire pe plăcile de rezemare ale fundației
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VERIFICARE METROLOGICĂ INIȚIALĂ (cod VMI)

MARCAJE ȘI INSCRIPȚIONĂRI (cod M&I)

Verificarea metrologică inițială este certificarea utilizării cântarului rutier în 
tranzacții comerciale și se află sub incidența: 
Legislație:

 > Directiva 2009/23/CE (care abrogă Directiva 90/384/EEC), transpusă de H.G. 
617/2003 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață și punere în 
funcțiune a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, republicată, 
modificată prin H.G. 1302/2009

 > O.G. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare 
a produselor. 

 > H.G. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieței produselor 
reglementate de legislația Uniunii Europene care armonizează condițiile 
de comercializare a acestora.

 > Cumpărătorul are obligația de a supune produsul verificării metrologice 
periodice (VP) la un an de la data emiterii Certificatului pentru teste, con-
form Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metro-
logic legal (aprobată prin Ordinul Directorului General al Biroului Român 
de Metrologie legală). 

 > Verificarea metrologică periodică se efectuează de către un laborator  
metrologic autorizat.

Încercări conform Standard 
de firmă:

Prezența marcajului CE pe aparatul de cântărit cu funcționare neautomată este garanția faptului că 
acesta îndeplinește cerințele esențiale ale directivelor europene aplicabile.

 > Excentricitatea sarcinii
 > Fidelitatea
 > Exactitatea aducerii  
la zero

 > Mobilitatea
 > Erorile de indicație
 > Exactitatea de reglare  
a tarei

 > Tara - erorile maxim  
admise ale valorii nete
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DOCUMENTE (cod DoC)

MANUALE DE OPERARE COMPONENTE SISTEM

Manual pentru  
fundația cântarului 
rutier 
• conține documentația 
de execuție pentru  
fundația cântarului 
rutier (plan armare 
fundație, centură de 
împământare, fișe 
măsurători).

Manual pentru  
platforma de cântărire  
• conține detaliile 
tehnice ale construției 
platformei (memoriu 
tehnic și desen  
de ansamblu).

Manual pentru  
indicatorul digital de 
cântărire 
• prezintă o descriere 
completă a indicato-
rului (meniuri, setări, 
comunicație).

Manual pentru  
programul  
de cântărire 
• prezintă o descriere 
completă a programului 
de cântărire (funcții, 
meniuri, rapoarte, note 
de cântar).

Manual pentru  
mentenanță preventivă 
 • prezintă un ghid practic 
pentru întreținerea 
corespunzătoare  
a cântarului rutier  
(ZERO SERVICE).

DOCUMENTE METROLOGICE

DOCUMENTE COMERCIALE

Setul de documente metrologice conține:
 > Declarație de conformitate
 > Certificat pentru teste
 > Marcaje și Inscripționări

Documentele atestă conformitatea cântarului  
rutier cu cerințele legale și responsabilitatea asumată  
a producătorului pentru această conformitate.

FLINTAB a implementat și menține un sistem al calității 
aprobat, conform cu Directiva 2009/23/CE transpusă 
de Hotărârea Guvernului nr. 617/2003, republicată cu 
modificările și completările ulterioare, pentru Aparatele  
de Cântărit cu Funcționare Neautomată. 

SR EN ISO 9001:2008

CONTRACT  FACTURI 
AVIZE DE EXPEDIȚIE  CERTIFICAT DE GARANȚIE



Garanție
Experiență

Referințe
10 ani
20 ani

1200 cântare rutiere

FLINTAB
NEO BUSINESS CENTER
Str. Carpenului nr. 22
100430 Ploiești, România

Dana RUS
Director FLINTAB
0745 - 01 85 01
dana.rus@flintab.ro

0244 - 33 88 88
0745 - 11 55 66
office@flintab.ro

www.flintab.ro

GARANŢIA
FLINTAB
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