
Kompakt hordozható mérleg
CatapultTM 1000

Robusztus konstrukció, ökonomikus forma, OHAUS minőség!

Az OHAUS alacsonyprofilú Catapult™ 1000 mérlegek a felhasználó számára megbizható és precíz 
teljesítméyt nyújtanak, mindezt egy árban megengedhető alakban. Az OHAUS Catapult™ 1000 sorozat 
három modellt kínál, melyek kapacitása 9 - 75 kg között mozog, az eredmények pedig kilogrammokban ill. 
fontban olvashatók le, miközben a felhasznaló két mérési mód közül választhat, hagyományos ill. dinamikus 
tömegmérés. A Catapult™1000 mérlegek kiválóan hordozhatók, ugyanis márlegházukban e célra külön 
fogyantyút alakítottak ki. További alap tulajdonság a halozáti adapterről ill. elemről való üzemeltetés, 
valamint az automatikus kikapcsolás is. A kompakt, alacsonyprofilú OHAUS Catapult™ mérlegek ideális 
megoldást jelentekenk a háztartásbeli, szállítmányozási, állatorvosi es egyéb felhasználásra, melyek alap 
feltételei a precizitás és az elérhető ár.
 
Főbb jellemzők:

• Hordozhatóság- A Catapult™ 1000 mérlegeket a hordozhatóságra tervezték, köszönhetően az erre 
kialakított fülnek. A tökéletes hordozhatóság érdekében a mérleg elemről is mőködtethető.

• Ellenállóképesség – a beépített túlterhelés elleni védelem ideálissá teszi az OHAUS Catapult™        
mérlegeket akár a mostohább felhasználási környezetben is, ahol rendszeresen túllepik a 
terhelhetőséget.

• A legjobb érték a kategóriában– Minden Catapult™ 1000 mérleg képes 
a  hagyományos es dinamikus tömegmérésre, valamint automatikus                                                                                                                               
kikapcsolásnak köszönhetően hosszabbítják az elemről történő működést.



CatapultTM 1000 Kompakt hordozható mérlegek
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* ISO 9001:2000
 Registered Quality Management System

Főbb jellemzők
Beépített fogantyúk, LCD kijelző, ABS műanyag mérlegház merevítő belső bordázattal, két kapc-
solós kezelőfelület, tápellátás AC adapterről  vagy 3 db C típusú elemről, elem állapotának kijelzése, 
csúszásgátló gumitalpacskék, digitális extern kalibrálás

Tartozékok 
Inox acél teherfelvevő (katalógus szám: 80251248)

Tanúsítványok
• Elektromos /Emissziós: Megfelel az alábbi követelményeknek: UL/CSA (adapter), FCC, CE Safety 

EN60950, EMC EN61326 
 Compliant to Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
• Minőség: Ohaus minőség, ISO 9001:2000 alapján gyártva

Specifikációk
Modellek C11P9 C11P20 C11P75 

Kapacitás (lb) 20 44 165 

Osztás (lb) 0.01 0.02 0.1 

Kapacitás (kg) 9 20 75 

Osztás (kg) 0.005 0.01 0.05 

Mértékegységek/ Applikációk lb,kg / tömegmérés és dinamikus mérés

Funkciók
Átlagolási funkció, Stablilitás kijelzése, Elemek állapota, Automata nulla követés és automatikus kikapc-

solás 
Billenytűzet Két nyomógombos mechanikus kapcsoló

Kalibrálás Digitális extern kalibrálás

Kijelző LCD teljes méretei: 26 mm H x 70 mm SZ 

Kijelző 7 szegmens , 4 számjegy

Táratartomány Teljes kapacitásban kivonással

Stabilizációs idő <=2 mp

Ideális üzemeltetési feltételek 5° C -40° C , 10% -80% relatív páratartalom mellett

Konstrukció Ütésálló ABS műanyag mérlegház és teherfelvevő,  rendelhető teherfelvevő rozsdamentes acélból   

Tápellátás AC adapter (a csomagolásban) vagy 3db  1,5V C típuső elem (nem része a csomagolásnak)  

Tápellátás elemről 300 óra, automatikus kikapcsolás 4 perc inaktivitás után 

Méretek mm (H x SZ x M) 266 x  304 x 60 
Teherfelvevő mérete mm  (H x 
SZ) 

280 x 316  

Netto tömeg 1.5 kg (AC adapter nélkül) 

Külső méretek

316 mm
12.4 in

280 mm
11 in

60 mm
2.36 in

316 mm
12.4 in

316 mm
12.4 in

280 mm
11 in

60 mm
2.36 in

316 mm
12.4 in


