
seca 700
Balança de coluna 
mecânica com braço ao  
nível da cintura 

• Capacidade extra elevada 

 até 220 kg, para pacientes 

 extra pesados.

• Plataforma larga e baixa.

• Simples de utilizar e de fácil 

 leitura graças ao ecrã à altura 

 dos olhos.

• Construção resistente à base 

 de ferro fundido.
Fo

lh
a 

de
 p

ro
du

to


se
ca

 7
00



Alta capacidade e grande
plataforma.

Com uma capacidade até 220 kg, a seca 700 
foi desenhada para pesar os pacientes mais
pesados. Para assegurar a durabilidade, foi
dada uma atenção especial à alta qualidade
de construção. O tamanho generoso e a
plataforma baixa tornam a seca 700 fácil
de subir e o tapete anti-deslizante garante
a segurança. A pesagem ficou assim mais
confortável, não só para pacientes como para
os profissionais.

Construção de qualidade 
em ferro fundido com rodas 
de transporte integradas.

A base da seca 700 é feita de ferro fundido
e pode por isso suportar a utilização mais
intensiva. O revestimento especial protege
as partes interiores da corrosão, garantindo
assim resultados precisos por um longo
período de tempo. Apesar desta construção
compacta, a balança pode ser facilmente
deslocada graças às rodas de transporte
integradas. Com a cana de medição telescó-
pica seca 220, a seca 700 poupa tempo
de pesagem e de medição já que as faz em
simultâneo.

seca 700 

Dados técnicos
• Capacidade: 220 kg
• Graduação: 50 g
• Dimensões (LxAxP): 
 520 x 1.556 x 520 mm
• Dimensões da plataforma (LxAxP):  
 335 x 80 x 345 mm
• Peso: 16,2 kg
• Funções: ajuste de zero
• Opcional: escala de medição seca 220

seca 700:
Precisão e qualidade com personalidade.

U  ma precisão absoluta e um mecanismo robusto são pré-requisitos  
essenciais para uma balança utilizada diariamente por profissionais de saúde. 

Com estas qualidades, esta balança de coluna de confiança com a característica de 
ter o braço ao nível dos olhos criou o seu lugar na prática de medicina. A seca 700, 
um modelo melhorado e actualizado agora tem uma capacidade ainda maior, até  
220 kg, é ainda mais fácil de utilizar e tem um design mais funcional. Tem o perfil  
certo para medicina geral e interna, e consultas de nutrição.

Robusta e de fácil utilização.

No que respeita à robustez a seca 700 é
dificilmente ultrapassável: a sua base em
ferro fundido, coluna de aço e o acabamento
anti-ferrugem da alavanca garantem uma
longa duração. A graduação impressa no
braço é de rápida leitura dada as suas cores
de contrastes. Graças às suas rodas de
transporte integradas a balança pode ser
facilmente transportada para qualquer lugar.
O ajuste da posição zero é simples para uma
constante precisão.

A haste de medição opcional
permite uma pesagem e
medição conveniente em
simultãneo.

A plataforma ampla e plana proporciona fácil acesso 
e boa aderência.
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