
DIGITAL VÆGT
Ved medicinering af patienter, som ikke er mobile, kan denne medicinsk 
godkendte vægt veje patienten i f.eks. et sejl.

Vægten har et stort letlæseligt display og multifunktionsknapper 
inkluderet med On/Off/0/Tare (nulstilling). 

Vægten kan veje patienter op til 300 kg. Den har en nøjagtighed på 0,1kg, 
og kan derfor benyttes som medicinsk vægt.

Med funktionen HOLD er det muligt at aflæse 5 til 10 sæt af målinger og 
herefter analysere eventuelle forskelle.

Tare-funktionen gør det muligt at trække ekstra vægt, som tøj eller sejl fra 
den samlede vægt.

Vægt med dobbeltåg kan monteres og fjernes på få sekunder. Det er en 
meget fleksibel løsning, som kan monteres på næsten alle modeller af 
lifte, så længe de er udstyret med standard 2-punktsåg med kroge. Den 
praktiske monteringsstrop og beslaget kan indstilles i bredden for at 
kunne bruges med forskellige størrelser åg.

VIGTIGE STANDARD-
FUNKTIONER
• On/Off/0/Tare (nulstilling) knapper
• HOLD-knap
• Stort letlæseligt display
• Vægtkapacitet op til 300 kg
• Nøjagtigheden er 0,1 kg

VARENUMRE
Version Montering Varenummer

Vægt uden åg 
(Luna) Strop 017-00133

Vægt med 
2-punktsåg (58 cm)
(Luna/Solar)

Bayonet 017-00117

Vægt med 
2-punktsåg (48 cm)
(Luna/Solar)

Bayonet 017-00144

Vægt med 
3-punktsåg
(Luna/Solar)

Bayonet 017-00143

Vægt med 
dobbeltåg
(Luna/Solar)

Strop 017-00113



Kontakt os for mere information
www.winncare.com
Email: info@winncare.dk
Tlf: +45 7027 3720

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan afvige alt efter situation.
Winncare forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.
Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Kontakt Winncare eller din forhandler for spørgsmål eller mere information

Version 12 / 09-01-2023

TEKNISKE SPECIFIKATIONER








Vægt på Solar 
med 3- punktsåg

Vægt på Solar 
med 2- punktsåg

Vægt for Luna med strop Vægt for Luna med bajonet

On/Off/Zero/Tare (nulstilling) og Hold knap

Let at anvende og aflæse

Stort letlæseligt display

Vægt med 
dobbeltåg


