Anti-triltafel PCE-AVT 1
Anti-triltafel voor nauwkeurige weegresultaten / marmeren plaat / constructiestaal gelakt /
tafel breedte 770mm / tafelblad gelakte MDF-plaat.
Deze anti-triltafel helpt trillingen te dempen en zorgt daarmee voor een nauwkeuriger en snellere
meting. De anti-triltafel bestaat uit twee gecombineerde tafels. Een van deze tafels is met een
zware marmerplaat uitgerust en is daarmee door de traagheid van de massa minder gevoelig voor
trillingen. De ingebouwde anti-triltafel heeft een granieten plaat en heeft afmetingen van 270 x
410mm en weegt ca. 34kg. Vooral bij micro-wegingen / analyse-wegingen en precisie wegingen is
de anti-triltafel zeer nuttig. Mocht u vragen hebben over de Anti-triltafel PCE-AVT 1, dan kunt u de
volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het
telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u
graag meer advies over deze anti-triltafel en al onze andere producten op het gebied van
meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

- Ca. 34 kg marmeren plaat

- Werkhoogte ca. 815mm

- Constructie uit gelakt staal

- Anti-triltafel breedte 770 mm

- Tafel oppervlak is gemaakt van gelakte

- Weegschaal oppervlak 270 x 410 mm

MDF-plaat
Technische specificaties van de Anti-triltafel PCE-AVT 1
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Werkhoogte

815 mm ± 10 mm

Tafelbreedte

770 mm

Tafeldiepte

650 mm

Tegengewicht

34kg marmeren plaat

Vloeroppervlak

270 x 410 mm

Tafelplateau

MDF-plaat gelakt

Constructie

Staal, gelakt

Totaal gewicht

ca. 55 kg

Levering

Vrachtwagen

Hier ziet u de afmetingen van de Anti-triltafel PCE-AVT 1

Anti-triltafel PCE-ACT 1 met een Analyse-weegschaal van de PCE-AB Serie
Inhoud levering
1x Anti-triltafel PCE-AVT 1, 1x marmeren steen, 1x handleiding
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