Dieren weegschaal:

type EOS

Weegvlak 90 x 55 cm
verrijdbaar als
een koffer

Dierenweegschaal met bewegingsprogramma en rubber mat,
ook in draadloze uitvoering
Kenmerken:

Technische gegevens:

Opties:

 LCD display
met 25 mm hoge LCD cijfers, geen
achtergrondverlichting.

 Afmetingen weegplatform:
- 90 x 55 cm, hoogte 6 cm
Kabellengte tussen weegplatform en
indicator: 1,8 m resp. 2,7 m,
afmetingen indicator 21 x 11 x 4,5 cm.

 Bediening
eenvoudig, met vier toetsen voor:
- tarreren (= nulstellen)
- hold (dier-weegfunctie)
- aan/uit schakelen
- kg/lb omschakelen.

 Voeding
230 V net-adapter of via zes niet
meegeleverde AA batterijtjes,
tot 60 uur bedrijf op de batterijtjes.

 Uitvoering
roestvast stalen weegplatform en
gelakt onderframe, 2 wielen en een
handgreep, indicator in IP54
dicht kunststof huis, incl. wandmontage beugel.

 Vloer statief voor indicator
hoogte 95 cm,
Type MWS-A01
€ 180, Anti-slip rubber mat,
standaard wordt 1 exemplaar meegeleverd,
na te bestellen:
Type nr.: EOS-A01
€ 35, Draadloze uitvoering,
- geen kabel tussen weegvlak en display
- tarreren door hand over het display te
bewegen (geen toets drukken meer):
Type nrs.: . . . .XLF, zie tabel hieronder

 Kalibratie
kan door gebruiker zelf worden
gejusteerd met behulp van
ijkgewichten.
 Dier-weegfunctie
het gemiddeld gewicht van een
bewegend dier kan worden uitgerekend en op de display vastgezet.

 Auto off
na 3 minuten niet te zijn gebruikt
schakelt de weegschaal zichzelf
automatisch uit; deze tijd is wijzigbaar, maar de functie kan ook
worden uitgeschakeld.

vloer
statief

Weeg
bereik
Model
(Max)
kg
EOS 150 K50XL
150
EOS 300 K100XL
300
 Draadloze uitvoering
EOS 150 K50XLF
150
EOS 300 K100XLF
300
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WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.

Patroonsweg 23
3892 DA Zeewolde

draadloze uitvoering van het display

Opties

Weeg
platform

Prijs €
ex BTW af
Zeewolde

DKD

Prijs €

18,8 kg

90 x 55 cm

410,410,-

963-129
963-129

95,95,-

18,8 kg

90 x 55 cm

480,480,-

963-129
963-129

95,95,-

Eigen
gewicht
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