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• Quadro em aço sólido.  

 Para pesagem de pessoas  

 de até 200 quilogramas.

• Base de borracha anti- 

 derrapante. Para segurança  

 do usuário.

• Visor de LCD com  

 números grandes.

• Função step-off.  

 Para pesagem sem  

 interruptores.

seca robusta 813
Levando tudo  
com leveza.

Uso Doméstico



seca robusta 813:  
 A grandeza de acelerar  
 tarefas de peso.

O bserve as dimensões amplas desta balança que oferece  
uma posição segura mesmo para pessoas de grande estatura  

e corpo volumoso facilmente se pesarem em suas residências.  
Para aliviar a pesagem de pessoas com dimensões importantes.

A grandeza de oferecer uma 
plataforma grande.

Cada vez mais pessoas pesam mais. Para elas, 
seca desenvolveu este modelo sólido: graças 
a sua robusta estrutura de aço que suporta até 
200 kg e cumpre fielmente com as tarefas mais 
exigentes por muitos anos. Além disso, oferece 
ao usuário, acesso confortável e seguro para 
pessoas com baixa mobilidade se pesarem 
em casa.

A grandeza da solidez com 
gosto refinado.

A plataforma de pesagem está coberta  
com material de componentes de alta  
qualidade e com relevo, suave como  
borracha, agradável ao tato e ao mesmo  
tempo resistente. Desta maneira, cumpre  
duas condições essenciais: pesagem 
agradável e superfície fácil de limpar.

A grandeza de por atenção  
ao detalhes.

O peso e volume do corpo não ocasionam 
problemas para a seca robusta 813. Tam-
pouco é necessário se agachar para fazê-la 
funcionar, graças sua função “step-off”.  
Outra grande solução é seu visor com  
dígitos de 29 milímetros para fácil leitura.
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Dígitos grandes no visor LCD. Para fácil leitura.Material de componentes 
de alta qualidade e com 
relevo suave como 
borracha.

Plataforma de dimensões 
amplas, 400 x 45 x 300 mm e 
de baixa altura especialmente 
para pessoas de muito peso.

seca robusta 813 

Dados Técnicos
• Capacidade: 200 kg 
• Graduação: 100 g
• Dimensões: (LxAxP):  
 433 x 47 x 373 mm
• Peso: 2,9 kg 
• Funções: auto-ESTAB,  
 liga / desliga automático 
• Alimentação: pilhas
• Uso Doméstico. Uso Vedado  
 em Práticas Médicas e  
 Transações Comerciais
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