
   
     
 

Varmennettavissa olevat pöytävaa’at,  sarjat  7390 – 7394                   sivu 1  
Sivulla 2 ovat täysin RST rakenteiset pöytävaa’at 
 
Käyttö:  suoramyynti asiakkaille ja 
myyntipunnitukset. (Varmennettuna = vaattuna) 
Saapuvan ja lähtevän tavaran punnitus, yleisvaaka.   
RST näyttölaite mallia 3010.01 vakiona, IP67.  
RST näyttö 3010.20 voidaan käyttää kun  
tarvitaan akkukäyttöä, IP67 rakenne. 
 
Vaakasillassa RST pinta, sisäosat maalatut, IP65 
*  Suuri LCD näyttö 
*  Näytön seinäkiinnitysteline lisävarusteena.   
*  3010.01 on verkkokäyttöinen /tilattavissa 12V versio 
*  3010.20 on verkko ja akkukäyttöinen 
*  voidaan toimittaa valmiiksi  varmennettuna (vaattuna) 
*  sarjaliitäntä RS232 lisävarusteena 
*  saatavana pylväsversiot jossa sisäänrakennettu pylväs. 
*  vaa’at ovat kaksialueisia, eli asteikon alkupäässä on 
    pienempi askel, eli suurempi tarkkuus 
*  osa malleista saatavana kolmialueisina 
*  punnitustason pinta  ja näyttö ovat  RST 
 
  
.Punnitustason koot: 
    7390:  310 x 275 mm 
    7391:  400 x 300 mm 
    7392:  520 x 400 mm 
    7393:  660 x 550 mm       
    7394:  800 x 600 mm    
   
 
 
 
 
malli                     7390.02    7390.03    7390.04    7391.02    7391.03    7391.04    7392.04    7392.05    7392.06 
kapasiteetti/kg               6      15             30               6              15            30             30             60           150 
tarkkuus/g        1 ja 2         2 ja 5      5 ja 10         1 ja 2        2 ja 5      5 ja 10      5 ja 10    10 ja 20    20 ja 50 
    
malli                          7393, 05     7393.06        7393.07      7394, 06      7394.07                                        
kapasiteetti/kg                   60             150              300               150             300                                                           
tarkkuus/g          10 ja 20      20 ja 50     50 ja 100        20 ja 50     50 ja 100                                                                                   
                                              
 
Käyttötarkoituksina mm: 
Digitaalivaaka, elintarvikevaaka, EU ensivaattu vaaka, ensivarmennettu vaaka, kalibroitu vaaka, kruunattu vaaka, 
lattiavaaka, leipomovaaka, lähettämövaaka, maatalousvaaka, marjanviljelijän vaaka, myyntivaaka, pakettivaaka, 
pakkaamovaaka, perusvaaka, pesulavaaka, pylväsvaaka, pöytävaaka, rahdinpunnitusvaaka, sammutinvaaka, 
siirrettävä vaaka, suoramyyntivaaka, suurkeittiövaaka, tarkastusvaaka, tavaranvastaanottovaaka, teollisuusvaaka, 
vaaka, vaattu vaaka, vaattu vaaka, varmennettu vaaka 
verifioitu vaaka, viljelijävaaka, yleisvaaka                                    käännä 
    

 
Malli  sisäänrakennetulla 
pylväällä 

 
 
Vaihtoehtoinen näyttö 
3010.20 , RST-rakenne.  
Verkko- ja akku-
käyttöinen.  
 

 



   
 

Varmennettavissa olevat RST pöytävaa’at,  sarjat  7390 – 7394            sivu 2     
 
 
Käyttö:  suoramyynti asiakkaille ja 
myyntipunnitukset. (Varmennettuna = vaattuna) 
Saapuvan ja lähtevän tavaran punnitus, yleisvaaka.   
RST näyttölaite mallia 3010.01 vakiona, IP67.  
RST näyttö 3010.20 voidaan käyttää kun  
tarvitaan akkukäyttöä, IP67 rakenne. 
 
Vaakasilta täys RST ja vesitiivis IP69k mukaisesti. 
*  Suuri LCD näyttö 
*  Näytön seinäkiinnitysteline lisävarusteena.   
*  3010.01 on verkkokäyttöinen /tilattavissa 12V versio 
*  3010.20 on verkko ja akkukäyttöinen 
*  voidaan toimittaa valmiiksi  varmennettuna (vaattuna) 
*  sarjaliitäntä RS232 lisävarusteena 
*  saatavana pylväsversiot jossa sisäänrakennettu pylväs. 
*  vaa’at ovat kaksialueisia, eli asteikon alkupäässä on 
    pienempi askel, eli suurempi tarkkuus 
*  osa malleista saatavana kolmialueisina 
*  punnitustason pinta  ja näyttö ovat  RST 
 
  
.Punnitustason koot: 
    7390:  310 x 275 mm 
    7391:  400 x 300 mm 
    7392:  520 x 400 mm 
    7393:  660 x 550 mm       
    7394:  800 x 600 mm    
   
 
 
 
 
malli                     7390.12    7390.13    7390.14    7391.12    7391.13    7391.14    7392.14    7392.15    7392.16 
kapasiteetti/kg               6      15             30               6              15            30             30             60           150 
tarkkuus/g        1 ja 2         2 ja 5      5 ja 10         1 ja 2        2 ja 5      5 ja 10      5 ja 10    10 ja 20    20 ja 50 
    
malli                          7393.05      7393.16        7393.17      7394, 16      7394.17                                        
kapasiteetti/kg                   60             150              300               150             300                                                           
tarkkuus/g          10 ja 20      20 ja 50     50 ja 100        20 ja 50     50 ja 100                                                                                   
                                              
 
Käyttötarkoituksina mm: 
Digitaalivaaka, elintarvikevaaka, EU ensivaattu vaaka, ensivarmennettu vaaka, kalibroitu vaaka, kruunattu vaaka, 
lattiavaaka, leipomovaaka, lähettämövaaka, maatalousvaaka, marjanviljelijän vaaka, myyntivaaka, pakettivaaka, 
pakkaamovaaka, perusvaaka, pesulavaaka, pylväsvaaka, pöytävaaka, rahdinpunnitusvaaka, sammutinvaaka, 
siirrettävä vaaka, suoramyyntivaaka, suurkeittiövaaka, tarkastusvaaka, tavaran vastaanottovaaka, teollisuusvaaka, 
vaaka, vaattu vaaka, vaattu vaaka, varmennettu vaaka 
verifioitu vaaka, viljelijävaaka, yleisvaaka, kostean tilan vaaka 
 
 

 
Malli  sisäänrakennetulla 
pylväällä 

 
 
Vaihtoehtoinen näyttö 
3010.20, RST-rakenne.  
Verkko- ja akku-
käyttöinen.  
 

 


