
WS30  WS60 WS120
Bankweegschaal

l Nauwkeurigheid 1:3000 (op verzoek 1:6000)

l Roestvaststalen plateau

l Roestvaststalen indicator  

l Werking op lichtnet of batterijen

l 30 kg x 10 g | 60 kg x 20 g | 120 kg x 50 g

l Ruim plateau  

l Muurbevestiging of direct op werkbank

l Zeer laag plateau (27 mm) 
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WS30 / WS60 / WS120 bankweegschaal
Eigenschappen Specificaties
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De WS serie bankweegschalen biedt de gebruiker een 
standaard resolutie van 1:3000 delen en een drietal 
weegvermogens: 30 kg x 10 g / 60 kg x 20 g / 120 kg x 50 g. 
Uitstekende performance door het gebruik van vier 
loadcellen incl. zelf nivellerende voeten. 

Het weegplateau biedt een hygiënisch en snel te reinigen 
roestvast stalen dek van ruime afmeting. Het wordt 
geplaatst op vier antislip rubber voeten.
 
800 mm kabel verbindt het plateau met de roestvast stalen 
weegindicator.  Bevestigingen voor plaatsing aan de muur 
of op de werkbank worden standaard meegeleverd.
 
Bedieningsmogelijkeden zijn: aan/uit, tarra, kg/lb uitlezing 
en een HOLD toets om het gewicht te bevriezen, zelfs nadat 
de weeglast is verwijderd. 

De weegschaal biedt een automatische nulstelling ter 
compensatie van kleine fluctuaties rond het nulpunt.
 
Om de levensduur van de batterijen te verlengen is een 
auto-off functie ingebouwd welke het toestel na 2 minuten 
van inactiviteit zal uitschakelen.  

Capaciteiten 
        WS30:              30 kg x 10 g 
 WS60:  60 kg x 20 g
 WS120: 120 kg x 50 g

Voeding - 4 x 1.5 volt AAA batterijen (niet meegeleverd) 
             6 volt EU/UK adapter (meegeleverd)

Afmetingen plateau - 380 mm(B) x 300 mm(D) x 27 mm(H) 

Afmetingen indicator - 158 mm(B) x 80 mm(D) x 27 mm(H)

Display - 5⁄/™ cijferig, 17 mm hoog, LCD

Functietoetsen -Aan/uit; tarra; kg/lb; hold

Aanduidingen - Nul; netto; hold; kg/lb

Tarra - 100% van weegvermogen

Gebruikstemperatuur - +5° C to +40° C

Goedkeuren -  CE
   WEEE directive

Eigen gewicht - 3.9 kg

Afmetingen verpakt - 450 mm x 400 mm x 60 mm

Gewicht verpakt - 5 kg
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