
     250-8 
Mechanische bankweegschaal

 Duidelijke uitlezing

 20% tarravermogen 

 Optionele roestvast stalen schaal

 Capaciteiten tot 60 kg

 Robuust ontwerp

 Grote stabiliteit door ruim onderplateau



250-8 Mechanische bankweegschaal

 Specificaties
Capaciteiten–   

10 kg x 20 g 
30 kg x 100 g 
60 kg x 200 g

Afmetingen plateau– 300 mm x 300 mm
Constructie– Gelakt staal
Afmetingen –  

300 mm (B) x 310 mm (L) x 330 mm (H)
Wijzerplaat– 230 mm diameter witte wijzerplaat           
Wijzerplaat opschrift– kg – zwart
Tarra vermogen– 20% van weegvermogen
Optionele schaal;– 315 mm diameter x 57 mm diepte
Eigen gewicht– 6 kg
Verpakt gewicht– 7.5 kg
Afmetingen verpakking–  

305 mm (H) x 254 mm (B) x 330 mm (D)      
Product Code–  

10kg x 20gram   816965002382 
30kg x 100gram   816965001712 
60kg x 200gram   816965001729 

 Eigenschappen
Door de robuuste gelakt stalen behuizing en hoog 
weegvermogen leent model 250-8 zich uitstekend voor 
elke weegapplicatie in winkels, magazijnen en elke 
andere plek waar snel en nauwkeurig wegen wordt 
verlangd.

Een overzichtelijke 230 mm diameter witte wijzerplaat 
met zwarte opdruk zorgt voor een duidelijke en snelle 
afleesbaarheid. 

Model 250-8 biedt een vlakke bovenplaat en is  
optioneel verkrijgbaar met een roestvast stalen afneem-
bare schaal voor het wegen van losse producten. Het 
biedt een 20 % tarra vermogen.  

Verkrijgbaar in 10, 30 en 60 kg weegvermogen.
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