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PRECÍZIÓS TÁRAMÉRLEGEK
AKTUÁLIS 2020/30.
A LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNY!

Cégünk mérleg kínálatában a legújabb precíziós táramérlegek beépített akkumulátorral rendelkeznek, így akár a hálózat független üzemmód is biztosított egyes speciális terepi munkákhoz.
A mérleg műszaki jellemzői:
· Klasszikus mechanikai felépítés: masszív alumínium ház, üveg huzatvédő búra.
· Nagyméretű, fehér háttér megvilágításos kijelző biztosítja a jó leolvashatóságot.
· Két oldalt elhelyezkedő, dupla tárázó tasztatúra.
· Nagyméretű, rozsdamentes acél mérlegtányér: Ø115 mm
· Felhasználóbarát kezelés, átlátható menü felépítés, nagyméretű, fröccsenő víz
ellenálló fólia tasztatúrák.
· 17 nemzetközi mértékegység és darabszámlálás funkció.
· Beépített RS 232-es adatkimeneti csatlakozó (konfigurálható).
· Rövid beállási idő: ≤ 2 sec
· Automatikus kalibráció külső kalibráló súllyal (nem tartozék!)
· ISO minőségbiztosításai rendszer megfelelőség: a készülék kiszállításakor az
AA Labor kft. NAH által akkreditált kalibráló laboratóriuma díjmentesen kalibrálási bizonyítványt állít ki.

Rendelési kód
64 992 1031
64 992 1032
64 992 1033
64 992 1034
64 992 1035

Típus
MT-CPH-103
MT-CPH-203
MT-CPH-303
MT-CPH-1202
MT-CPH-1502

Terhelhetőség (g)
100
200
300
1200
1500

Felbontás (g)
0,001
0,001
0,001
0,01
0,01

Ismételhetőség
±0,002
±0,002
±0,002
±0,02
±0,02

Linearitás
±0,002
±0,002
±0,002
±0,02
±0,02

Akciós ár; nettó Ft/db
85 990.85 990.89 990.64 990.65 990.-

Nagy kapacitású precíziós táramérlegek
Beépített akkumulátor, így akár a hálózat független üzemmód is biztosított
egyes speciális mérési feladatokhoz.
· Nagyméretű, fehér háttér megvilágításos kijelző biztosítja a jó leolvashatóságot.
· Felhasználóbarát kezelés, átlátható menü felépítés, több féle nemzetközi mértékegység és darabszámlálás funkció.
· Nagyméretű, rozsdamentes acél mérlegtányér: 250x185 mm
· Automatikus kalibráció külső kalibráló súllyal (nem tartozék!)
·

Rendelési kód
64 992 1041
64 992 1042
64 992 1043

Terhelhetőség (kg)
10
MT-DNF10001
20
MT-DNF-20001
30
MT-DNF-30001
Típus

Felbontás
(g)
0,1
0,1
0,1

Akciós ár
Nettó Ft/db
69 990.79 990.89 990.-

Az árak áfa nélkül értendők és 2020. szeptember 30-ig érvényesek. Szállítás: raktárról vagy 3-4 hét!

Aktuális 2020/30.

