
seca 665
Elektroniczna waga do  
wózków inwalidzkich 

• Ograniczniki boczne do  

 bezpiecznego podjazdu dla  

 wózków inwalidzkich.

• Wysoka nośność do 300 kg.

• Płaska platforma z samowygi- 

 nającą się rampą podjazdową. 

• Zintegrowana funkcja  

 Pre-TARA. 

• Łatwość składania i mobilność  

 dzięki rolkom transportowym.
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Wagę seca 665 można skła-
dać i łatwo przemieszczać na 
rolkach transportowych.

Bardzo wysoka nośność i łatwo 
przejezdna rampa podjazdowa.

Dzięki nośności do 300 kg nawet ważenie 
otyłych pacjentów na wózku inwalidzkim
jest z seca 665 bardzo łatwe. Całkowicie 
płaska platforma z samowyginającą się
rampą podjazdową sprawia, że wjazd na 
wagę jest bardzo prosty. Stabilnie zainsta-
lowane boczne ograniczniki oraz antypośli-
zgowa powierzchnia gumowa, dodatkowo 
zapewniają bezpieczeństwo.

Zintegrowana funkcja  
Pre-TARA.

Dzięki funkcji Pre-TARA można zapisać wagę 
wózka inwalidzkiego przed dokonaniem 
pomiaru pacjenta. Przyciskiem można odjąć 
tę wartość od ustalonej wagi całkowitej,
i w ten sposób automatycznie obliczyć  
wagę pacjenta. 

seca 665 

Dane techniczne
• Nośność: 300 kg
• Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g
• Wymiary (szer. x wys. x gł.):  
 1.102 x 912 x 1.150 mm
• Wymiary powierzchni ważenia  
 (szer. x wys. x gł.): 760 x 55 x 930 mm
• Ciężar własny: 33,4 kg
• Zasilanie: Zasilacz, bateria
• Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD,  
 Przełączanie zakresu ważenia,  
 regulowana amortyzacja,  
 automatyczne wyłączanie
• Opcjonalnie: Interfejs RS232 seca 460
• Klasa dokładności: 

seca 665:
Prawdziwy komfort dzięki uwzględnieniu 
najistotniejszych właściwości.

B ezpieczeństwo, funkcjonalność, estetyczna forma: Waga seca 665 ustala  
kryteria w zakresie ważenia medycznego. Zaprojektowana specjalnie do  

ważenia na wózku inwalidzkim, w ramach rehabilitacji, opieki nad starszymi w  
szpitalu lub podczas dializy, umożliwia ona użytkownikom i pacjentom w równej 
mierze maksimum komfortu i bezpieczeństwa.

Łatwa w składaniu i mobilna.

Obrotowy wyświetlacz LCD z dużymi cyframi, 
stanowi zaletę zarówno dla pacjentów, jak i
dla personelu pielęgniarskiego, ponieważ 
dzięki niemu wartości pomiaru można szybko 
odczytać. Dodatkowe ułatwienie pracy 
stanowi mobilność wagi: Za pomocą kilku 
ruchów, seca 665 można złożyć i przesunąć 
na rolkach transportowych.
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Boczne ograniczniki
platformy zabezpieczają
wózek inwalidzki.
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