
seca 675
Balança de plataforma 
eletrônica 

• Plataforma de tamanho  

 generoso e com capacidade  

 muito alta.

• Adequado para a pesagem  

 de pessoas sentadas em uma  

 cadeira de rodas ou em uma  

 cadeira normal.

• Visor remoto flexível  

 por cabo.

• Rodízios de transporte.
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Fácil de transportar.

Apesar do seu tamanho, o seca 675 é 
incrivelmente fácil de manusear. Quando na 
posição vertical, a balança pode ser movida 
facilmente em rodízios e ser guiada por meio 
da manopla integrada. Esta característica 
torna o seca 675 adequado para uso móvel.

Grande plataforma com  
elevada capacidade de carga.

Simplesmente pese também a cadeira de 
rodas: A plataforma enorme e anti-deslizante 
do seca 675 oferece muito espaço para 
todos os modelos de cadeira de rodas 
convencionais. Para pacientes que têm 
dificuldade em estar de pé, pode ser colo-
cada na balança uma cadeira – conforto e 
conveniência únicos. A função de pre-TARA 
simplesmente subtrai o peso somado da ca-
deira ou cadeira de rodas e fornece o peso 
do paciente apenas. Graças à sua elevada 
capacidade de carga de 300 kg, a balança é 
perfeitamente apropriada para uso por pes-
soas seriamente obesas. A rampa de acesso 
seca 470 é incluída na entrega.

seca 675 

Dados técnicos
• Capacidade: 300 kg
• Graduação: 100 g < 200 kg > 200 g
• Dimensões (LxAxP):  
 904 x 70 x 1.064 mm
• Dimensões/plataforma (LxAxP):  
 800 x 55 x 965 mm
• Peso: 27 kg
• Alimentação: Adaptador de energia
• Funções: TARA, pre-TARA, ESTAB,  
 auto-ESTAB, IMC, Limpar-auto, 
 interruptor para gama de pesagem  
 automática, amortecimento ajustável,  
 desligamento automático
• Opcional: suporte para visor remoto  
 seca 472, segunda rampa seca 470
• Classe de Aprovação: 

seca 675:
Pesagem sem restrições.

Situações especiais exigem balanças especiais. Nem todos os pacientes 
se podem colocar rápida e facilmente sobre uma balança. E para os 

pacientes com mobilidade limitada/em cadeiras de rodas e pessoas fracas ou 
seriamente obesas precisam da ajuda de uma balança conveniente como a 
seca 675. A balança de plataforma serve uma vasta gama de pacientes e alivia 
o trabalho rotineiro de médicos e enfermeiros. 

Suporte para visores 
remotos cabo para 
balanças e réguas de 
medição da seca.

Uma rampa para fácil 
acesso de cadeiras 
de rodas é incluída na 
entrega.

Visor remoto versátil com cabo.

Porque o visor da seca 675 é conectado à 
balança por meio de cabo longo de 2,30 m, 
ele pode ser posicionado onde o usuário 
pode ler os resultados com mais facilidade. 
É também incluído um suporte de parede 
para o visor.

Opcional: base anti-deslizante.

O suporte seca 472 é a solução estável para 
visores remotos por cabo das balanças seca 
675. A construção estável com sapatas anti-
deslizantes de borracha substitui o modelo 
anterior com rodízios de transporte, podendo 
ser posicionado em qualquer lugar rapidamente 
e com segurança. O elemento de exibição pode 
ser facilmente conectado ao posto por meio de 
um apoio estável. A altura do visor é continu-
amente ajustável até 100 cm.
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