
Balança de Retalho WBZ Washdown

A Balança de retalho WBZ Washdown é ideal para a preparação de 
alimentos, uso em mercados ao ar livre, lojas e instalações agrícolas. 
Com um design aerodinâmico, a WBZ cabe fácilmente em qualquer 
bancada ou balcão. A WBZ apresenta um prato de aço inoxidável 
e uma proteção IP66 da cobertura contra poeira e água. O visor 
retroiluminado de fácil leitura mostra peso, preço por unidade e 
custo total em maior dimensão. Totalmente portátil, a WBZ opera 
com um adaptador AC ou bateria recarregável. WBZ com aferição de 
verificação é apropriado para o uso comercial.

Balança portátil e durável de classificação 
IP66 é um vencedor para computação de 
preço em locais de venda a retalho

Aplicações
• Pesagem
• Preço de computação

Características
• LCD retroiluminado facilmente visível em qualquer condição de iluminação
• LCD retroiluminado mostra o peso, preço por unidade e preço total, para fornecer 

todas as informações simultaneamente
• Rear display mounted on the back of the scale lets customers see key data
• Teclas codificadas por cores facilita o reconhecimento rápido dos botões mais usados
• Pés   de borracha asseguram a estabilidade da unidade
• Prato grande de aço inoxidável tipo 304, permite uma limpeza rápida
• Proteção contra sobrecarga ajuda a evitar danos aos componentes internos
• Teclado selado protege contra poeira e derramamentos acidentais
• Caixa de ABS sólido é durável para usos industriais
• Calibração externa permite a verificação e ajuste com pesos
• Função de tara predefinido acelera o processo de pesagem repetitivo
• Preço indicado está disponível em várias moedas selecionáveis
• Controle de senha de segurança impede acesso não autorizado
• Função de auto-cancelamento selecionável permite que o último item seja redefinido 

cada vez a balança volta a zero
• Comutável entre preço por kg, preço por 100g ou preço por lb
• A característica manutenção do zero garante ecrã volta a zero 
• Classificação IP66 para proteção contra água e poeira
• Adaptador AC incluído
• Bateria recarregável incluída para funcionamento em praticamente qualquer lugar
• Programável desligamento automático para economizar energia

Sobre Adam:

Com mais de 40 anos de experiência na 
produção de balanças, profissionais em 
todo o mundo confiam em Adam para 
produtos de qualidade, ricos em recursos e 
com valores best-in-class - o equilíbrio certo 
entre velocidade, desempenho e valor.

www.adamequipment.com

Approvata per uso commerciale



Modelo WBZ 3 WBZ 6 WBZ 15

Capacidade 3kg 6kg 15kg

Legibilidade 1g 2g 5g

Repetibilidade (S.D.) 1g 2g 5g

Linearidade (+/-) 2g 4g 10g

Tamanho do Pan 210x173mm

Unidades de peso kg

Tempo de estabilização (sec) 2

Calibração Calibração Externa

Ecrã Pantalla LCD Retroiluminada com 16mm  dígitos de altos

Fonte de alimentação Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA  / Batería Interna Recargable

Temperatura de funcionamento -10° a 40°C

Habitação ABS

Dimensões totais 231x265x153mm (wxdxh)

Peso líquido 3.3kg

Approvals Aprobación de Tipo CE: T7476 / Aprovação NRCS: SA1460

Balança de Retalho WBZ Washdown

Acessórios
Número do item     Descrição
303200002 ................... Capa transparente para protecção da balança e teclado (Pacote de 10)
303200003 ................... Capa transparente para protecção da balança e teclado (Pacote de 20)
303209190 ..................... Capa transparente para protecção da balança e teclado
700660290 ................... Certificado de Calibração 
303149759 ..................... Colheres de colher vegetais (completo com encaixe à balança) 
303147960 ..................... Colheres peqeuna (completo com encaixe à balança) 
303147961 ...................... Colheres média (completo com encaixe à balança) 

Acessórios principais

Capa transparente para 
protecção da balança e 
teclado
Capas de proteção fornecem 
uma maneira fácil e acessível 
para ajudar a manter a balança 
limpa e protegida.

Colheres de colher 
vegetais
Metal scoops are designed 
to make portioning and food 
measurement easy. Three sizes 
available, small, medium and 
large.
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