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  355هدل 
خوشی  : نٌع    
  جٌشکاری شده استنلس استیل: جنس  
کیلٌگزم  500تا  5: ظزفیت

%  0.1بيتز اس : دقت
   هیلی ًلت بو اساء ىزًلت تغذیو 2: خزًجی 

سیوو  6ً  ًلت 15ًلت ً حد اکثز  10: تغذیو 
    OIML-R60   ًNTEP: استاندارد 

  IP68: درجو حفاظت 
  هیلیوتز X 41 X 41 120: ابعاد 

----------------------------   

 
  3510هدل 

بزشی  : نٌع    
  جٌشکاری شده استنلس استیل: جنس  
کیلٌگزم  5000تا  300: ظزفیت

%  0.1بيتز اس : دقت
هیلی ًلت بو اساء ىزًلت تغذیو    2: خزًجی 

سیوو  6ًلت ً  15ًلت ً حد اکثز  10: تغذیو 
 OIML-R60   ًNTEP    ًEEX ia IIC T6: استاندارد 

 IP68: درجو حفاظت 
هیلیوتز   X 32 X 36 130: ابعاد 

----------------------------   
 
 

  620هدل 
تایب     Sکششی فشاری : نٌع    
  جٌشکاری شده استنلس استیل: جنس  
کیلٌگزم  5000تا  500: ظزفیت

%  0.1بيتز اس : دقت
تغذیو    هیلی ًلت بو اساء ىزًلت 2: خزًجی 

سیوو  6ًلت ً  15ًلت ً حد اکثز  10: تغذیو 
  OIML-R60  ًNTEP   ًEEX ia: استاندارد 

  IP68: درجو حفاظت 
هیلیوتز    X 32 X 100 120: ابعاد 
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  220هدل 
جٌشکاری شده فشاری : نٌع    
استنلس استیل  : جنس  
تن   30ً  20ً  10ً  5: ظزفیت

  %0.05بيتز اس : دقت
هیلی ًلت بو اساء ىزًلت تغذیو    2:   خزًجینسبت 
سیوو  6ًلت ً  15ًلت ً حد اکثز  10: تغذیو 

  EXX ia IIC T6قسوت ً  4000تا   OIML-R60: استاندارد 
  IP68: درجو حفاظت 

  هیلیوتز  50ً  33ً  30هیلیوتز ً ارتفاع ىای  110ً  92ً  80قطز ىای : ابعاد 
----------------------------   

 
  1250هدل 

تک نقطو ای : نٌع    
سانتیوتز  60در 60تا : انداسه پالتفزم

  آلٌهینیٌم انٌدایش شده: جنس 
کیلٌگزم  1000تا  50: ظزفیت

%  0.05بيتز اس : دقت
هیلی ًلت بو اساء ىزًلت تغذیو    2: خزًجی 

ًلت   15ًلت ً حد اکثز  10: تغذیو 
سیوو  6 : تعداد سین 
    OIML-R60   ًNTEP: استاندارد 

 IP68: درجو حفاظت 
    هیلیوتز X 82 X 77 147: ابعاد 

----------------------------   
 

  1263هدل 
تک نقطو ای : نٌع  

سانتیوتز  60در 60تا : انداسه پالتفزم
آلٌهینیٌم انٌدایش شده  : جنس 
کیلٌگزم  300تا  100: ظزفیت

%  0.03بيتز اس : دقت
هیلی ًلت بو اساء ىزًلت تغذیو    2: رًجی خ

ًلت   15ًلت ً حد اکثز  10: تغذیو 
سیوو   6ً  سیوو 4:  تعداد سین 
    OIML-R60   ًNTEP: استاندارد 

 IP68: درجو حفاظت 
  هیلیوتز  X 82 X 77 147: ابعاد 
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