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WAGA KOMPAKTOWA

seria Catapult

TM

1000

PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA

Proste mobilne wa enie

Wytrzyma a i ekonomiczna waga kompaktowa
Waga dost pna w no no ciach: 9, 20 i 75 kg.
Lekkie, ergonomiczne wagi z wbudowanym por cznym
uchwytem, przeznaczone s do wa enia mobilnego.

Kluczowe cechy:

› Waga odporna na przeci enia
› Kompaktowa konstrukcja u atwia
przenoszenie i przechowywanie wagi
›

›

Waga wyposa ona jest w funkcj wa enia
dynamicznego (u rednianie masy) dzi ki czemu
z powodzeniem mo e by wykorzystana w gabinetach
weterynaryjnych do wa enia ma ych zwierz t.
Dost pna w wersji technologicznej (bez legalizacji).

›

›

W standardowym zestawie, waga sk ada si
z kompaktowej obudowy wykonanej wraz z szalk
z tworzywa ABS oraz zasilacza. Wag mo na
równie zasili 3 bateriami typu LR14.
Opcjonalnie mo na dokupi do wagi szalk
ze stali nierdzewnej

www.wagimagazynowe.com.pl
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Specyfikacja techniczna
Model
No no
Dzia ka odczytowa (d)

Wymiary szalki
Obudowa
Wy wietlacz
Klawiatura
Stabilizacja pomiaru
Tarowanie
Jednostki masy
Wbudowane aplikacje
Zabezpieczenie przed
przeci eniem
Zasilacz
Zasilanie bateryjne
Kalibracja
Temperatura pracy
Wymiary wagi
Ci ar w asny wagi

C11P9
9 kg
5g

C11P20
20 kg
10 g
Wagi technologiczne bez legalizacji

C11P75
75 kg
50 g

280 x 316 mm
Obudowa oraz szalka wykonana z tworzywa ABS
7 segmentowy wy wietlacz LCD, 4 cyfr o wysoko ci 20mm
2 klawisze mechaniczne
3s
100% no no ci
kg, lb
Wa enie, wa enie dynamiczne
150% no no ci
9 VDC, 100mA
3 baterie alkaliczne LR14
Zewn trzna
5 ° do 40 ° C przy 10% d0 80% wilgotno ci wzgl dnej bez kondensacji
316 x 316 x 60 mm
1,5 kg
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Wymiary

Por czny uchwyt do przenoszenia wagi

Mo liwo

zasilenia przez baterie

www.wagimagazynowe.com.pl
tel./fax: 012 263 73 27, e-mail: biuro@e-promo.com.pl
Zastrzegamy sobie prawo do pomy ek i zmian technicznych. Karta Katalogowa: Data utworzenia 2014-10-13 14:19:00, karta-katalogowa-waga-do-paczek-seria-Catapult 1000.doc

w ag i magazynowe
W ag i medycz ne wag i laboratoryjne

Opcjonalnie dost pna jest nak adka na wag

ze stali nierdzewnej
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