Oferta Specjalna
dla przemysłu kosmetycznego
WT 35/2017
ważna do 31.12.2017

Wagi marki OHAUS
w niższych cenach
Waga analityczna Seria PA Analytical PA214CM/1

PA214CM/1

Ważenie (19 jednostek + 1 własna), liczenie sztuk, ważenie procentowe
Cechy konstrukcyjne
Hak do ważenia podłogowego, szafka przeciwpodmuchowa z 3 przesuwnymi drzwiami w modelach z 0,1 mg
i 1 mg, poziomica, blokada menu i kalibracji,klawiatura w języku polskim

Waga precyzyjna Seria PA Precision PA512CM/1

Ważenie (19 jednostek + 1 własna), liczenie sztuk, ważenie procentowe
Cechy konstrukcyjne
Hak do ważenia podłogowego, szafka przeciwpodmuchowa z 3 przesuwnymi drzwiami w modelach z 0,1 mg
i 1 mg, poziomica, blokada menu i kalibracji,klawiatura w języku polskim

PA512CM/1

Waga precyzyjna Seria PA Precision PA4102CM/1

Ważenie (19 jednostek + 1 własna), liczenie sztuk, ważenie procentowe
Cechy konstrukcyjne
Hak do ważenia podłogowego, szafka przeciwpodmuchowa z 3 przesuwnymi drzwiami w modelach z 0,1 mg
i 1 mg, poziomica, blokada menu i kalibracji,klawiatura w języku polskim

Waga przemysłowa Ranger® 7000

PA4102CM/1

Ważenie, Liczenie Sztuk z Autooptymalizacją, Ważenie Procentowe, Zaawansowane Ważenie i Liczenie
Kontrolne, Ważenie Dynamiczne/Zwierząt, Dozowanie, Receptury, Ważenie Różnicowe, Pomiar Gęstości
Cechy konstrukcyjne
Aplikacja graficzna do ważenia kontrolnego z możliwością ustawienia progów oraz sygnału dźwiękowego,
kilka języków do wyboru, zaawansowane ustawienia wydruku, auto-print, wskaźnik stabilności, wskaźnik
zbyt małego oraz zbyt dużego obciążenia, ustawianie

Rabat
20%
Nr kat.

Nazwa

1214842

Waga analityczna, PA214CM/1, dokł. 0.1 mg,
obciążenie maks. 210 g, śred. szalki 90 mm

210 g

1210653

Waga precyzyjna, PA512CM/1, dokł. 0,01g,
obciążenie maks. 510 g, śred. szalki 180 mm,
kalibracja wewn.

1210348

Waga precyzyjna PA4102CM/1, dokł. 0,01 g,
obciążenie maks. 4100 g, śred. szalki 180 mm,
kalibracja wew

1215880

Waga przemysłowa, Ranger 7000,
R71MHD15EU, 15 kg, odczyt 0,1 g, szalka
377mm x 311 mm

WITKO Sp. z o.o.

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 143
tel: 42 676 34 35 / fax: 42 676 34 43
info@witko.com.pl / www.witko.com.pl

Maks. Dokładność
obciążenie
odczytu

Cena netto
katalogowa
PLN

Cena netto
promocyjna*
PLN

0,1 mg

3 585,00

2 868,00

510 g

10 mg

2 105,00

1 684,00

4 100 g

10 mg

2 665,00

2 132,00

15 000 g

100 mg

10 895,00

8 716,00

Ranger® 7000

*Ceny netto po rabacie. Promocja do dnia 31.12.2017. Rabaty nie sumują się oraz nie dotyczą cen specjalnych,
ofert specjalnych lub innych promocji ogłaszanych przez WITKO. Wszystkie podane ceny są cenami netto.
Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Ceny obliczono przy kursie średnim NBP 4,27 zł/EUR.
W przypadku zmiany kursu o więcej niż 5% zastrzegamy sobie możliwość proporcjonalnej zmiany cen.
Przy zamówieniach powyżej 2000 PLN netto koszty dostawy do klienta są wkalkulowane w cenę dostarczanego
towaru. Zastrzegamy możliwość wycofania produktów z oferty. Przy składaniu zamówienia prosimy powołać się
na numer oferty. W przypadku dużego zainteresowania mogą wystąpić chwilowe opóźnienia w dostawie towaru.

