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ADE M320600-01

De nieuwe elektronische 
kolomweegschaal ADE M320600-
01. Gemakkelijk in elkaar te zetten en 
meteen gebruiksklaar
Zie pagina 14.

ADE M320600

ADE M320600 is een elektronische 
personenweegschaal met een groot 
weegvlak van 380 x 305 mm. Om 
zwaarlijvige patiënten of patiënten met 
overgewicht in alle veiligheid te kunnen 
wegen
Zie pagina 18.

ADE M118600-01

Nieuwe elektronische babyweegschaal 
ADE M118600-01, uitgerust met een 
geïntegreerd meetsysteem voor de 
lengte. Om tegelijkertijd het gewicht en 
de lengte van het kind te meten, met een 
nauwkeurigheid van respectievelijk 5 g en 
1 mm.
Zie pagina 6.

De mens is onze 
referentie.

De weegschalen en meetinstru-
menten van ADE voldoen aan de 
hoogste kwaliteitsnormen. Ze zijn 
nauwkeurig, betrouwbaar en ge-
bruiksvriendelijk.

Ze combineren de technische 
knowhow van de ingenieurs en 
ontwerpers van ADE met de erva-
ring van artsen en verzorgend per-
soneel. Ze zijn ISO 9001-gecertifi-
ceerd. Kwaliteit die uw vertrouwen 
waard is.

ADE M400660

Onze eis: altijd vooruitgaan. Onze 
elektronische stoelweegschaal ADE 
M400660 is nu nog verbeterd. Hij is 
nu uitgerust met vier zwenkwielen 
voor optimale mobiliteit en inklapbare 
voetsteunen om de verplaatsingen van de 
patiënt te vergemakkelijken.
Zie pagina 29.



4 5

Vital Signs 
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lengtemeters

Internationaal gamma

CP Capaciteit GR Graduatie UT Eenheden TR Afmetingen van het zit- of liggedeelte  voor de baby

Elektronische en mechanische 
babyweegschalen

De weegschalen en meetinstrumenten van ADE genieten een uitstekende internationale 
reputatie. Over de hele wereld gebruiken artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, 
internationale hulporganisaties en ngo‘s dagelijks de producten van het ADE-gamma.

Wij onderhouden al lang nauwe relaties met talrijke leveranciers en internationale 
organisaties in meer dan 80 landen.

Elektronische babyweegschaal

ADE M118600

Het weegvlak met zachte en gebogen vormen 
biedt voldoende ruimte om baby‘s er veilig op te 
leggen of kleine kinderen erop te laten zitten. Het 
weegbereik is tot 20 kg met een graduatie van 5 
g. De automatische functie voor behoud van de 
weergave en het elektronisch dempingssysteem 
zorgen voor snelle en betrouwbare resultaten. Het 
display met achtergrondverlichting zorgt voor een 
goede leesbaarheid van de resultaten, zelfs in 
slecht verlichte kamers.
Gebruiksvriendelijk dankzij vier duidelijke 
reliëftoetsen.
Functies: automatische reset, tarra, behoud 
van de weergave, toets voor verandering 
van eenheid kg/lb, indicator voor bijna lege 
batterij, automatisch uitschakelen, display 
met achtergrondverlichting

CP 20 kg
GR 5 g
UT kg, lb
TR 600 x 280 x 90 mm

Voeding: netstroom en alkalinebatterijen (4 x AA)

Inhoudsopgave 
Babyweegschalen en lengtemeters 5-13
Elektronische babyweegschalen 8
Mechanische babyweegschalen 9
Babyweegschalen met ophanging 10-11
Lengtemeters voor baby‘s en tassen  12-13

Kolom- en vloerweegschalen 14-21
Elektronische kolomweegschalen 14-15
Mechanische kolomweegschalen 16-17
Elektronische weegschalen 18-19
Mechanische weegschalen 20-21

Meetinstrumenten en toebehoren 22-25
Lengtemeting 22-24
Andere meetinstrumenten 25

Weegschalen voor rolstoelen 
en weegstoelen 26-29
Elektronische weegschalen 
voor rolstoelen 26-27
Elektronische weegstoelen 28-29

Bedweegschalen, bariatrische 
weegschalen en weegschalen voor tilliften 30-34
Bariatrische weegschalen 30-31
Elektronische bedweegschalen 32-33
Elektronische weegschalen voor tilliften  34

Specifieke weegschalen 35
Weegschalen voor organen en luiers  35

Veterinaire weegschalen 36-37

Overzicht van het gamma 38-42
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Babyweegschaal met open 
weegvlak

ADE M112600

Lichte babyweegschaal met een groot 
weegvlak, voor zuigelingen en kleine kinderen. 
Draagbare weegschaal die ideaal is voor artsen 
en zorgverleners die huisbezoeken afleggen. 
Gebruiksvriendelijk dankzij een duidelijk display 
van 30 mm en een eenvoudige bediening met drie 
knoppen. Een tas met riem is als optie verkrijgbaar. 
Een netadapter is inbegrepen.
Functies: tarra, automatisch behoud van de 
weergave, toets voor verandering van eenheid 
kg/lb, automatische reset, indicator voor bijna 
lege batterij

CP 20 kg
GR 5 g 
UT kg, lb
TR 600 x 280 x 40 mm

Babyweegschaal met 
moedermelkinnamecalculator

ADE M119600

Of hij nu thuis of in het ziekenhuis wordt gebruikt, 
de ADE Bebea babyweegschaal is de ideale 
weegschaal om de gewichtsveranderingen van 
pasgeborenen te volgen. De opslagfunctie voor de 
weegresultaten en de moedermelkinnamecalculator 
zullen u helpen om de gewichtsveranderingen van 
de baby over een lange tijd te volgen. Bovendien 
beschikt deze weegschaal over de functies voor 
automatisch behoud van de weergave en de 
tarra. De weegschaal weegt slechts 1,6 kg en is 
dus gemakkelijk te dragen. Een tas is als optie 
verkrijgbaar.
Functies: tarra, automatisch behoud van de 
weergave, toets voor verandering van eenheid 
kg/lb, automatische reset, indicator voor bijna 
lege batterij, langetermijnopslagfunctie en 
berekening van moedermelkinname

CP 15 kg
GR 10 g 
UT kg, lb
TR 590 x 250 x 35 mm

Tas MZ10060

CP Capaciteit GR Graduatie UT Eenheden TR Afmetingen van het zit- of liggedeelte voor de baby MR MeetbereikVrije positionering van het hoofd en steun voor de voeten

EENVOUDIGE 
LENGTEMETING Voeding: netstroom en alkalinebatterijen 

(6 x AA)

Voeding: netstroom en alkalinebatterijen 
(2 x AAA)

Voeding: netstroom en alkalinebatterijen 
(4 x AA)

Elektronische en mechanische 
babyweegschalen

Elektronische babyweegschaal 
met digitale lengtemeting

ADE M118600-01

Een digitaal toestel met een optie voor 
lengtemeting. Meet de lengte van kinderen tot 80 
cm nauwkeurig tot op 1 mm. U kunt de baby op 
het weegvlak plaatsen zonder hem vast te hoeven 
houden. De metingen worden weergegeven op 
het LCD-display van de babyweegschaal. Alle 
weegfuncties en -specificaties zijn identiek aan 
die van de babyweegschaal ADE M118000.
Functies: lengtemeting, automatische reset, 
tarra, behoud van de weergave, toets voor 
verandering van eenheid kg/lb, indicator voor 
bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, 
display met achtergrondverlichting

CP 20 kg
GR 5 g 
UT kg, lb
TR 600 x 280 x 90 mm

MR 400 à 800 mm
GR 1 mm
UT mm, po
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Elektronische babyweegschaal

Weegschaal voor baby‘s en 
kinderen

ADE M112800

Weegschaal om het gewicht van baby‘s en 
kleine kinderen te controleren, op de praktijk 
of thuis. Converteerbaar in vloerweegschaal 
om grotere kinderen te wegen, tot 50 kg. De 
opslagfunctie van de laatste weging helpt om 
de melkinname van de zuigeling te berekenen. 
Perfect instrument om in apotheken te 
verhuren.
Functies: tarra, automatisch behoud van 
de weergave, toets voor verandering 
van eenheid kg/lb, automatische reset, 
indicator voor bijna lege batterij opslag 
van de laatste weging

CP 50 kg/110 lb
GR 10 g/0,5 oz
UT kg, lb

TR 631 x 320 x 60 mm

WP 280 x 280 x 29 mm

Voeding: netstroom en alkalinebatterijen 
(2 x AAA)

CP Capaciteit GR Graduatie UT Eenheden TR Afmetingen van het zit- of liggedeelte voor de baby WP Afmetingen van het weegplatform

Weegvlak voor kinderen

Mechanische babyweegschaal 
(met tegengewicht)

ADE M110800

Mechanische babyweegschaal met 
schuifgewichten om het gewicht van baby‘s 
dagelijks te meten. Het nieuwe weegvlak is 
gemakkelijk te monteren.
De gebogen randen houden het kind goed op 
zijn plaats. Extra gewichten zoals die van luiers 
kunnen worden afgetrokken met behulp van de 
handmatige tarrafunctie.
Functies: handmatige reset en tarra

CP 16 kg
GR 10 g
UT kg

TR 575 x 275 x 70 mm

Automatische weegschaal met 
wijzerplaat voor baby‘s en kleine 
kinderen

ADE M108800

Weegschaal voor baby‘s en kleine kinderen die 
snel klaar is voor gebruik. Het gewicht wordt 
duidelijk aangegeven door twee rode wijzers. 
Eenvoudig in gebruik en robuust dankzij de 
metalen constructie. Weegschaal aanbevolen voor 
algemeen gebruik en voor personeel dat op het 
platteland werkt.
Functies: handmatige reset en tarra

CP 20 kg
GR 50 g < 10 kg > 100 g
UT kg, lb
TR 550 x 265 x 80 mm

Montage zonder schroeven

2 IN 1 
WEEGSCHAAL

Mechanische babyweegschaal
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CP Capacieit GR Graduatie UT Eenheden

Hangweegschaal voor baby‘s
Elektronische hangweegschaal 
voor baby‘s

ADE M111600

Elektronische hangweegschaal voor baby‘s: 
compact en praktisch stalen toestel met handvat 
en haak voor weegbroek. Nauwkeurig tot op 20 g 
en capaciteit tot 20 kg.
Twee verchroomde haken worden meegeleverd.
Functies: tarra, toets voor verandering 
van eenheid kg/lb, automatische reset, 
indicator voor bijna lege batterij, automatisch 
uitschakelen

Toebehoren: weegbroek

CP 20 kg
GR 20 g

UT kg, lb

Mechanische hangweegschaal 
voor baby‘s

ADE M114800

Duurzame en stevige metalen constructie met stevig 
stalen weegmechanisme. Weegschaal ontworpen om 
baby‘s eenvoudig en nauwkeurig te wegen buiten de 
medische praktijk.
De wijzer geeft nauwkeurig en duidelijk het 
gewicht van de baby aan. Weegschaal gebruikt 
door humanitaire organisaties wereldwijd. Twee 
verchroomde haken worden meegeleverd.
Functies: handmatige reset en tarra, 
vergrendeling voor het vervoer

Toebehoren: weegbroek en draagtas

CP 25 kg
GR 100 g
UT kg, lb

Tas MZ10022Tas MZ10022Weegbroek MZ10018

Elektronische hangweegschaal 
voor baby‘s

ADE M111600-01

Met groot handvat.
Toebehoren: weegharnas

Voeding: 
netstroom en alkalinebatterijen
(2 x CR2032)

Weegharnas MZ111600-002

Voeding: netstroom en 
alkalinebatterijen 
(2 x CR2032)
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MR Meetbereik GR Graduatie UT Eenheden

Meetbord voor baby‘s

ADE MZ10040

Ontworpen voor vast of mobiel gebruik. De twee 
delen van de meetbord worden snel in elkaar 
geklikt en net zo gemakkelijk uit elkaar geklikt 
om ruimte te besparen tijdens het vervoer. De 
steun voor de voeten en de twee delen van de 
meetbord worden stevig bij elkaar gehouden door 
één enkel gepatenteerd vastklikmechanisme. De 
steun voor de voeten, die over een centrale rail 
schuift, maakt het mogelijk om de grootte van de 
baby te nauwkeurig tot 1 mm te meten. Met laser 
gegraveerde onuitwisbare meetschaal

MR 100 à 1000 mm
GR 1 mm
UT cm

Lichte draagtas

ADE MZ10043

Grote draagtas voor de meetstok ADE MZ10040 
of de draagbare stadiometer ADE MZ10042 (zie 
pagina 23) of beide instrumenten.

Opvouwbare meetstok

Draagbare stadiometer MZ10042

Meetmat voor baby‘s

ADE MZ10027-1

Vaste steun voor het hoofd en mobiele steun voor 
de voeten. Gemakkelijk mee te nemen meetmat om 
de lengte van baby‘s op een snelle en comfortabele 
manier te meten. Gemaakt van een materiaal 
dat zacht aanvoelt en gemakkelijk te reinigen 
is - bestand tegen reiniging met gewone vloeibare 
ontsmettingsmiddelen

MR 100 à 990 mm

GR 5 mm 
UT cm

Meetstok voor baby‘s

ADE MZ10028-1

Meetstok voor baby‘s van geanodiseerd 
aluminium met opvouwbare metrische lipjes. De 
driehoekige steunen ondersteunen de meetstok 
wanneer hij op een tafel wordt geplaatst.

MR 100 à 1000 mm
GR 2 mm 
UT cm

 

Lengtemeters en tassen
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CP Capaciteit GR Graduatie UT Eenheden WP Afmetingen van het weegplatform

Elektronische 
kolomweegschalen

Elektronische kolomweegschaal

ADE M320600-01

De ideale weegschaal voor alle medische 
specialismen. Robuuste elektronische 
kolomweegschaal met een extra groot, vlak 
weegvlak met antisliplaag. Gemakkelijk te 
verplaatsen dankzij de wieltjes. De BMI-, 
„moeder en kind“-functies en het behoud van 
het display maken het mogelijk om snel en 
nauwkeurig de voedingsstatus van de patiënt 
te bepalen. Het roterende display maakt de 
resultaten gemakkelijk afleesbaar voor de patiënt 
en de zorgverlener. De weegschaal werkt op 
netstroom en op batterijen (meegeleverd). Snel en 
gemakkelijk te monteren: slechts twee delen te 
monteren met een set speciale schroeven.
Functies: tarra, behoud van de weergave, 
toets voor verandering van eenheid kg/
lb, automatische reset, roterend display, 
indicator voor bijna lege batterij, automatisch 
uitschakelen, BMI-berekening, „moeder en 
kind“-functie

CP 250 kg
GR 50 g < 50 kg > 100 g 
UT kg, lb
WP 350 x 450 mm

Voeding: netstroom en alkalinebatterijen  
(4 x AA)

Elektronische korte-
kolomweegschaal

ADE M320600-02

Zeer praktische weegschaal met een lichtjes 
verhoogde kolom ontworpen voor intensief 
professioneel gebruik. Groot LCD-display met 
aanraakinschakelfunctie en behoud van de 
weergave, om snel en nauwkeurig te wegen. 
Werkt op netstroom of op batterijen.
Functies: tarra, behoud van de weergave, 
toets voor verandering van eenheid kg/
lb, automatische reset, roterend display, 
indicator voor bijna lege batterij, automatisch 
uitschakelen, BMI-berekening, „moeder en 
kind“-functie

CP 250 kg
GR 50 g < 50 kg > 100 g 
UT kg, lb

WP 350 x 450 mm

Voeding: netstroom en alkalinebatterijen  
(4 x AA)

MONTAGE IN 
MINDER DAN 
5 MINUTEN

Kolom- en vloerweegschalen
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CP Capaciteit GR Graduatie UT Eenheden TH Telescopische lengtemeter WP Afmetingen van het weegplatform

Mechanische kolomweegschalen

Mechanische weegschaal met ronde 
wijzerplaat

ADE M306800

Gebruiksvriendelijke personenweegschaal. De grote 
wijzerplaat geeft duidelijk en nauwkeurig het gewicht aan, 
zonder elektriciteit. Een telescopische lengtemeter wordt 
aan de kolom van de weegschaal bevestigd.
Functies: handmatige reset, antislip oppervlak, 
lengtemeter

CP 150 kg

GR 500 g
UT kg, kg/lb
TH Van 600 tot 2100 mm per graduatie van 1 mm
WP 270 x 370 mm

Mechanische weegschaal voor 
artsen

ADE M318800

Mechanische weegschaal met schuifgewicht voor 
nauwkeurige gewichtsweergave op ooghoogte en 
aan beide zijden. Uitgerust met een telescopische 
lengtemeter en twee transportwieltjes voor meer 
gebruiksgemak. Stalen weegschaal met een 
robuust ijzeren hefboomsysteem, die een lange 
levensduur en een perfecte betrouwbaarheid van 
het instrument garandeert.
Functies: handmatige reset, platform met 
antislip bekleding, lengtemeter

CP 200 kg
GR 100 g
UT kg, kg/lb
TH Van 600 tot 2100 mm per graduatie van 1 mm
WP 275 x 375 mm

Telescopische lengtemeter

Telescopische lengtemeter

Twee wieltjes meegeleverd Weegschaal met schuifgewicht 
op ooghoogte
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Elektronische weegschalen

Elektronische vloerweegschaal

ADE M320600

Elektronische weegschaal voor gebruik in 
ziekenhuizen. Uitgerust met een groot weegvlak 
en BMI-functie om de voedingsstatus van de 
patiënten te beoordelen. Met één druk op de knop 
wordt de afleesrichting op het display naar de 
zorgverlener gericht. De tarrafunctie en de functie 
voor het behoud van de weergave maken deze 
professionele weegschaal compleet.
Functies: BMI, behoud van de weergave, tarra, 
toets voor verandering van eenheid kg/lb, 
automatische reset, indicator voor bijna lege 
batterij, automatisch uitschakelen

CP 250 kg
GR 50 g < 50 kg > 100 g
UT kg, lb
WP 380 x 305 mm

Voeding: alkalinebatterijen  
(4x AA), netstroom (optie)

BMI, gewicht en lengte

Draaien van de afleesrichting van het 
display

Elektronische weegschaal

ADE M321600

De „moeder en kind“-weegfunctie is volledig 
automatisch en maakt het mogelijk snel en 
gemakkelijk het gewicht te bepalen van een 
baby in de armen van een ouder of van een 
zorgverlener. Het volstaat de weegschaal aan te 
raken om hem in te schakelen. Met de functie 
voor automatisch behoud van de weergave 
kunt het gewicht op het display ook nog aflezen 
wanneer u niet meer op de weegschaal staat. 
Een waterdichte en lichte draagtas wordt 
meegeleverd Een verzegelde schakelaar wordt 
onder de weegschaal geplaatst, zodat de batterij 
niet leegloopt tijdens het vervoer. Het antislip 
platform in een lichte kleur beschermt het toestel 
tegen ongewenste oververhitting als het in direct 
zonlicht wordt geplaatst. Oplaadbare zonnebatterij 
meegeleverd.
Functies: „moeder en kind“-weegfunctie, 
automatische reset, automatisch 
uitschakelen, automatisch behoud van de 
weergave, stelvoetjes, inschakelen door 
aanraking

CP 250 kg
GR 100 g
UT kg
WP 380 x 305 mm

Voeding: alkalinebatterijen  
(4x AA), netstroom (optie)

Elektronische weegschaal 

ADE M322600

De ideale weegschaal voor dagelijks gebruik in 
ziekenhuizen en medische praktijken. Robuuste 
constructie en capaciteit tot 250 kg met een 
graduatie van 100 g. Het roterende display maakt 
het mogelijk de resultaten aan de kant van de 
patiënt en aan de kant van de zorgverlener af 
te lezen. Werkt op netstroom en op batterij voor 
maximaal gebruiksgemak.
Functies: „moeder en kind“-weegfunctie, 
roterend display, toets voor verandering 
van eenheid kg/lb, automatische reset, 

CP Capaciteit GR Graduatie UT Eenheden DP Afmetingen van het weegplatform

„Moeder en kind“-weegfunctie

Draagtas ADE MZ10062

CP 250 kg
GR 100 g
UT kg/lb
WP 380 x 305 mm

Voeding: netstroom en 
alkalinebatterijen  
(4x AA)

Oplaadbare zonnebatterij
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Mechanische weegschalen

Mechanische weegschaal met 
ronde wijzerplaat

ADE M308800

Een wereldwijde bestseller: klassieke vorm en 
betrouwbaarheid. Extra groot weegplatform voor 
comfort en veiligheid voor onstabiele patiënten of 
patiënten met overgewicht. Het weegvermogen 
van 160 kg en duidelijke weergave van de 
graduatie, nauwkeurig tot op 500 g, garanderen 
zeer nauwkeurige metingen.
Functies: handmatige reset, platform met 
antislip bekleding 

CP 160 kg
GR 500 g
UT kg
WP 320 x 360 mm

Revêtement anti-glissement

Mechanische weegschaal met 
ronde wijzerplaat

ADE M309800

De beste prijs-kwaliteitverhouding voor al 
degenen die zich dagelijks wegen. Snel en 
gebruiksvriendelijk met een capaciteit tot 150 
kg. Platform met antislip vinyltapijt De metalen 
constructie garandeert een zee lange levensduur 
van de weegschaal.
Functies: handmatige reset, platform met 
antislip bekleding

CP 150 kg
GR 500 g
UT kg
WP 270 x 370 mm

CP Capaciteit GR Graduatie UT Eenheden WP Afmetingen van het weegplatform

Revêtement anti-glissement
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MR Meetbereik GR Graduatie UT Eenheden

Meetinstrumenten en toebehoren

Telescopische lengtemeter 
voor wandmontage

ADE MZ10023-3

Telescopische lengtemeter voor wandmontage 
met hielsteun voor correcte positionering 
van de patiënt en nauwkeurige metingen. 
Het meetbereik van 60 tot 2100 mm maakt 
het mogelijk de lengte van kinderen en 
volwassenen te meten. Een inklapbare steun 
voor het hoofd maakt dit instrument compleet.

MR 60 à 2100 mm
GR 1 mm
UT cm

Mechanische stadiometer

ADE MZ10038

Mechanische telescopische stadiometer 
gemonteerd op een metalen platform 
Meetbereik tot 2100 mm. Ideaal instrument 
om kinderen en volwassenen te meten. Wordt 
gebruikt in medische praktijken en kan ook 
vervoerd worden.

MR 800 à 2100 mm
GR 1 mm
UT cm

Lengtemeting

Draagbare stadiometer

ADE MZ10042

De draagbare stadiometer ADE MZ10042 
is ideaal voor artsen en zorgverleners in het 
algemeen. De meetstok wordt snel gedemonteerd 
in vier stukken die in het platform passen. De 
twee wandafstandhouders houden de meetstok 
stabiel verticaal op de wand zonder extra 
bevestigingsmiddelen.
De meting wordt duidelijk aangegeven door twee 
rode schuifknoppen en kan aan beide zijden 
worden afgelezen. Een lichte draagtas is als optie 
verkrijgbaar.
 – ADE MZ10043.

MR 150 à 2100 mm
GR 1 mm
UT cm

DRAAGBAAR 
EN LICHT
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Mechanische rolmeter

ADE MZ10017

Mechanische rolmeter om aan de wand te 
bevestigen. Ruimtebesparend instrument 
ontworpen om snel de lengte van patiënten tot 
220 cm te meten. Aflezing van de meting op 
basis van de indicatorlijn in het weergavevenster

MR 0 à 2200 mm
GR 1 mm
UT cm

Buikomtrekmeter

ADE MZ10021

Mechanische buikomtrekmeter voor medisch 
gebruik. Het degelijke en hoogwaardige 
mechanisme maakt een nauwkeurige aflezing 
van de resultaten mogelijk en houdt het lint op 
zijn plaats.

MR 50 à 1500 mm
GR 1 mm
UT cm

Telescopische lengtemeter 
voor weegschaal en voor 
wandmontage

ADE MZ10023-1

Telescopische lengtemeter speciaal ontworpen 
om op de elektronische kolomweegschalen van 
ADE en tegen een wand te worden bevestigd. 
Inklapbare steun voor het hoofd. Meetbereik van 
600 tot 2100 mm, nauwkeurig tot op 1 mm. 
 

MR 600 à 2100 mm
GR 1 mm
UT cm

Instrumenten om de lengte te meten

ADE M320600-01 met telescopische 
lengtemeter

Meetstok met digitale 
weergave - voor 
bevestiging aan de wand 
en op een weegschaal, 
op voet en met handvat.

ADE MZ10048

Nieuw gamma meetstokken van ADE 
met digitale weergave, met ultrasone 
meetinstrumenten met hoge precisie.

MR Meetbereik GR Graduatie UT Eenheden

Meetinstrumenten
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Elektronische weegschalen voor 
rolstoelen

M500660-01 met inklapbare 
kolom

M500660-02 met twee 
zijhekken

ADE MZ30010: tweede 
toegangshelling

Elektronische weegschaal voor 
rolstoelen

ADE M501660

Elektronische weegschaal met toegangshellingen 
aan weerskanten van het platform. Twee 
handvatten en wieltjes vergemakkelijken het 
vervoer van de weegschaal. De stalen constructie 
zorgt voor een grote stabiliteit en heeft een 
capaciteit tot 300 kg. 
Functies: automatische reset, tarra, pre-tarra, 
toets voor verandering van eenheid kg/lb, 
indicator voor bijna lege batterij, automatisch 
uitschakelen, behoud van de weergave, BMI, 
RS232-interface

CP 300 kg
GR 100 g
UT kg, lb
WP 800 x 800 mm

Voeding: netstroomadaptor, 
herlaadbare batterijen

CP Capaciteit GR Graduatie UT Eenheden WP Afmetingen van het weegplatform

Elektronische weegschaal voor 
rolstoelen

ADE M500660

Weegschaal met verlaagd platform, voorzien van 
een helling om de toegang voor de rolstoel te 
vergemakkelijken Het display voor de weergave 
van het gewicht is via een kabel verbonden met de 
weegschaal en kan aan de wand worden bevestigd. 
Twee wieltjes en een handvat vergemakkelijken het 
vervoer. Weegschaal die werkt op netstroom of op 
oplaadbare batterijen, wat het mogelijk maakt hem 
overal te gebruiken. 
Functies: automatische reset, tarra, pre-tarra, 
toets voor verandering van eenheid kg/lb, 
indicator voor bijna lege batterij, automatisch 
uitschakelen, behoud van de weergave, BMI, 
RS232-interface

Weegschaal voor rolstoelen met 
inklapbare kolom

ADE M500660-01

Weegschaal voor rolstoelen met 
twee extra zijhekken

ADE M500660-02

CP 300 kg
GR 100 g
UT kg, lb
WP 800 x 800 mm

Voeding: netstroomadaptor, 
herlaadbare batterijen

Weegschalen voor rolstoelen en 
personenweegstoelen
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Elektronische personenweegstoel

ADE M400660

Comfortabele en praktische personenweegstoel. De 
naar boven inklapbare voetsteunen maken de doorgang 
volledig vrij zodat de patiënt gemakkelijk kan gaan 
zitten. De zwenkbare armleuningen bieden gemakkelijk 
toegang tot en van de stoel.
Dankzij de vier zwenkwielen kan de stoel moeiteloos 
worden gemanoeuvreerd, zelfs in een kleine ruimte. 
Twee voetremmen op de achterwielen zorgen voor 
stabiliteit en veiligheid. De tarrafunctie en de functie 
voor behoud van de weergave maken het mogelijk 
alle soorten patiënten te wegen. Werkt op netstroom 
en op oplaadbare batterijen, waardoor hij overal in 
ziekenhuizen kan worden gebruikt.
Functies: automatische reset, tarra, pre-tarra, 
toets voor verandering van eenheid kg/lb, indicator 
voor bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, 
behoud van de weergave, BMI, RS232-interface

CP Capaciteit GR Graduatie UT Eenheden SH Hoogte van de stoel

Elektronische personenweegstoelen

Elektronische 
personenweegstoel

ADE M403660

De vier zwenkwielen, waarvan twee met rem, 
maken het mogelijk deze personenweegstoel 
overal en zonder moeite te verplaatsen. De 
inklapbare voetsteunen vergemakkelijken de 
toegang van de patiënt tot stoel. De opgevulde 
armleuningen en de ergonomische stoel maken 
er een comfortabel meetinstrument van.
Functies: automatische reset, tarra, pre-tarra, 
toets voor verandering van eenheid kg/lb, 
indicator voor bijna lege batterij, automatisch 
uitschakelen, behoud van de weergave, BMI, 
RS232-interface

CP 250 kg
GR 100 g
UT kg, lb

SH 490 mm

Voeding: netstroomadaptor, 
herlaadbare batterijen

Zwenkbare armleuningen

Inklapbare voetsteunen

Indicatortoestel Zwenkwielen met blokkeerremmen 

Voeding: netstroomadaptor, 
herlaadbare batterijen

CP 250 kg
GR 100 g
UT kg, lb
HS 525 mm
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Bariatrische weegschalen

Bariatrische 
personenweegschaal met groot 
verlaagd platform

ADE M319660

Deze weegschaal uitgerust met een zeer groot 
weegplatform is ideaal voor patiënten met 
overgewicht of obesitas. Hij maakt het mogelijk 
tot 300 kg te wegen, nauwkeurig tot op 100 
g. De geïntegreerde BMI-functie geeft snel de 
voedingsstatus van de patiënt aan.
Functies: automatische reset, tarra, pre-tarra, 
toets voor verandering van eenheid kg/lb, 
indicator voor bijna lege batterij, automatisch 
uitschakelen, behoud van de weergave, BMI, 
RS232-interface

CP 300 kg
GR 100 g
UT kg, lb
WP 520 x 520 mm

Voeding: netstroomadaptor, 
herlaadbare batterijen

Elektronische weegschaal met 
groot platform en leuning

ADE M319660-01

Elektronische personenweegschaal gelijkaardig 
aan model ADE M319660, uitgerust met 
twee zijleuningen voor optimale stabiliteit van 
gehandicapte patiënten of patiënten met moeite 
om op de weegschaal te staan.

CP 300 kg
GR 100 g
UT kg, lb

WP 520 x 520 mm

Voeding: netstroomadaptor, 
herlaadbare batterijen

Elektronische weegschaal met 
groot platform en leuning

ADE M319660-02

Personenweegschaal met verlaagd platform en 
vaste leuning voor comfort en veiligheid tijdens 
het wegen. capaciteit tot 300 kg en de structuur is 
ontworpen om gehandicapte patiënten te helpen. 
Twee wielen maken het gemakkelijk om het 
apparaat te verplaatsen.
Functies: automatische reset, BMI, behoud 
van de weergave, tarra, pre-tarra, toets voor 
verandering van eenheid kg/lb, indicator voor 
bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, 
RS232-interface

CP 300 kg

GR 100 g
UT kg, lb
WP 520 x 520 mm

 
Voeding: netstroomadaptor, 
herlaadbare batterijen

CP Capaciteit GR Graduatie UT Eenheden WP Afmetingen van het weegplatform

Bariatrische weegschalen, 
bedweegschalen en tilliftweegschalen
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Elektronische bedweegschaal

ADE M600620

Bestemd voor bedlegerige patiënten op intensieve 
zorgafdelingen. Onmisbaar instrument in 
dialysecentra. Met de geïntegreerde hellingen 
kunnen gemakkelijk vier meetcellen onder het 
bed worden bevestigd.
Functies: automatische reset, tarra, pre-
tarrafunctie met 10 geheugenstanden, 
indicator voor bijna lege batterij, automatisch 
uitschakelen, behoud van de weergave, 
BMI, RS232-interface, mobiele standaard 
meegeleverd

CP 500 kg
PR 300 kg
GR 100 g
UT kg

Voeding: netstroomadaptor, 
herlaadbare batterijen

Elektronische bedweegschaal

ADE M601620

Functionaliteiten identiek aan die van de 
elektronische bedweegschaal M600620. 
Deze bedweegschaal is uitgerust met 
twee onafhankelijke weegplatformen met 
geïntegreerde hellingen waardoor de weegschaal 
moeiteloos onder het bed kan worden geplaatst.
Functies: automatische reset, tarra, pre-
tarrafunctie met 10 geheugenstanden, 
indicator voor bijna lege batterij, automatisch 
uitschakelen, behoud van de weergave, 
BMI, RS2332-interface, mobiele standaard 
meegeleverd

Afmetingen van de hellingen
1000 x 450 x 90 mm

CP 500 kg
PR 300 kg
GR 100 g
UT kg

Voeding: netstroomadaptor, 
herlaadbare batterijen

CP Capaciteit totaal PR Weegvermogen patiënt GR Graduatie UT Eenheden

Bedweegschaal M600620 in gebruik Bedweegschaal M601620 in gebruik

Elektronische bedweegschalen
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CP Capaciteit GR Graduatie UT Eenheden DP Afmetingen van het weegplatform / weegkom

Elektronische weegschaal 
voor tilliften

ADE M703600

Weegschaal geleverd met twee stalen 
veiligheidshaken die het mogelijk maken 
hem te integreren in vele tilliftsystemen. Deze 
weegschaal is schok- en slijtvast dankzij de 
aluminium bekleding. Werking op batterijen voor 
langdurig gebruik en zonder netstroom.
Functies: automatische reset, tarra, toets voor 
verandering van eenheid kg/lb, indicator voor 
bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, 
behoud van de weergave

CP 300 kg
GR 100 g
UT kg, lb

Voeding: Alkaline batterijen (3 x AA) 

Weegschaal voor tilliften M703600 
in gebruik

Specifieke weegschalen

Weegschalen voor organen en luiers

Weegschaal voor organen

ADE MP901600

Met een nauwkeurigheid tot op 1 g is deze 
volledig waterdichte weegschaal ontworpen om 
tegemoet te komen aan de specifieke behoeften 
van ziekenhuizen en medische praktijken. De 
roestvrijstalen kom maakt dit instrument compleet. 
De weegschaal werkt op geïntegreerde oplaadbare 
batterijen, voor een volledig onafhankelijk gebruik.
Functies: tarra, behoud van de weergave, 
toets voor verandering van eenheid kg/lb, 
automatische reset, indicator voor bijna lege 
batterij, automatisch uitschakelen, display met 
achtergrondverlichting

CP 30 kg
GR 1 g
UT kg, lb
DP 535 x 330 mm

Weegschaal voor luiers

ADE PWN5

Weegschaal voor stoffen en papieren luiers met een 
hygiënisch roestvrijstalen platform en licht verhoogde 
zijkanten. Waterbestendig volgens de norm IP67 De 
tarrafunctie maakt het mogelijk om het gewicht van 
kleine recipiënten af te trekken. Netstroomadapter 
als optie.
Functies: tarra, automatische reset, indicator 
voor bijna lege batterij, automatisch 
uitschakelen

CP 5 kg
GR 1 g
UT kg
DP 180 x 171 mm

Voeding: netstroomadaptor, 
herlaadbare batterijen

Voeding: netstroomadaptor, 
herlaadbare batterijen

Elektronische weegschalen
voor tilliften
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Veterinaire weegschalen 

Veterinaire weegschalen

ADE EHR4

Professionele veterinaire weegschaal voor 
kleine en grote huisdieren. Graduatie van 
50 g, roestvrijstalen platform om de hoogste 
hygiënenormen te waarborgen. De functie 
voor behoud van de weergave op het display 
vergemakkelijkt het aflezen van de resultaten.
Functies: automatische reset, tarra, toets voor 
verandering van eenheid kg/lb, indicator voor 
bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, 
behoud van de weergave

CP 150 kg
GR 50 g
UT kg, lb
WP 900 x 550 mm

Voeding: netstroomadaptor, 
herlaadbare batterijen

Veterinaire weegschaal

ADE MV302600

De ideale weegschaal om het gewicht van uw 
huisdier snel en moeiteloos te controleren, thuis 
of bij de dierenarts. Het houten platform is bedekt 
met een antislip PVC-bekleding, voor eenvoudige 
reiniging en veilig gebruik.
Met een gewicht van nauwelijks meer dan 5 kg is 
deze weegschaal gemakkelijk te vervoeren. Met 
de aanraakinschakelfunctie kunt u de weegschaal 
inschakelen terwijl u het huisdier in de armen 
houdt.
Functies: automatische reset, indicator voor 
bijna lege batterij, automatisch uitschakelen, 
inschakelen door aanraking

CP 100 kg
GR 100 g
UT kg

WP 850 x 620 mm

Voeding: Alkaline batterijen (1 x CR2032) 

CP Capaciteit GR Graduatie UT Eenheden DP Afmetingen van het weegplatform / weegkom
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Kolom- en 
vloerweegschalen

Kolom- en vloerweegschaal

M320600-01
Elektronische

M320600-02
Elektronische 

personenweegschaal

M306800
Mechanische 

personenweegschaal

M318800
Mechanische 

personenweegschaal

M320600
Mechanische 

personenweegschaal

M321600
Elektronische

M322600
Elektronische 

personenweegschaal

M308800
Elek.personenweegschaal

met ronde wijzerplaat

M309800
Elek.personenweegschaal

met ronde wijzerplaat

pagina‘s 12-19 pagina 14 pagina 15 pagina 16 pagina 17 pagina 18 pagina 19 pagina 19 pagina 20 pagina 21

Technische specificaties

Capaciteit 250 kg 250 kg 150 kg 200 kg 250 kg 250 kg 250 kg 160 kg 150 kg

Graduatie 50 g < 50 kg > 100 g 50 g < 50 kg > 100 g 500 g 100 g 50 g < 50 kg > 100 g 100 g 100 g 500 g 500 g

Eenheden kg, lb kg, lb kg, kg/lb kg, kg/lb kg, lb kg kg, lb kg kg

Meetbereik 600 à 2100 mm –
Van 600 tot 2100 mm/ 

(1 mm precies)
Van 600 tot 2100 mm/ 

(1 mm precies)
– – – – –

Afmetingen van het 
weegplatform

350 x 450 mm 350 x 450 mm 270 x 370 mm 275 x 375 mm 380 x 305 mm 380 x 305 mm 380 x 305 mm 320 x 360 mm 270 x 370 mm

Afmetingen van het geheel 350 x 450 x 920 mm 350 x 450 x 270 mm 280 x 665 x 1085 mm 275 x 560 x 1485 mm 380 x 305 x 44 mm 380 x 305 x 44 mm 380 x 305 x 44 mm 325 x 480 x 108 mm 320 x 435 x 70 mm

Gewicht 7,7 kg 7 kg 13,5 kg 18 kg 3,8 kg 3,8 kg 3,8 kg 3,9 kg 2,8 kg

Voeding net, 4 AA net, 4 AA – – 4 AA
netstroomadaptor,  
zonnepaneel, 4 AA

4 AA-batterijen – –

Functies

Automatisch uitschakelen • • – – • • • – –

Tarra • • – – • – – – –

Behoud van de weergave • • – – • – – – –

Automatische reset • • – – • • • – –

Handmatige reset – – • • – – – • •

BMI • • – – • – – – –

Wieltjes • – – • – – – – –

Weegfunctie  
« moeder en kind »

• • – – • • • – –

Opties MZ10023-1 mech. meetstok – – – net, MZ10062 tas – netstroomadaptor – –

Het gamma kan worden gewijzigd 
of verbeterd. Alle metingen in L x B 
x H of L x B zijn bij benadering. Alle 
rechten voorbehouden. Wij wijzen alle 
aansprakelijkheid af in geval van drukfouten.

Babyweegschalen, specifieke weegschalen en veterinaire weegschalen Babyweegschalen, specifieke weegschalen en veterinaire weegschalen

M118600
Elektronische

M112600
Elektronische

babyweegschaal

M112600
Elektronische

babyweegschaal

M119600
Babyweegschaal met 
melkinnamecalculator

M112800
Weegschaal voor baby‘s 

en kleine

M111600/-01
Elektronische 

hangweegschaal

M110800
Mech. babyweegschaal 

met tegengewicht

M108800
Mech. automatische 

weegschaal met wijzerplaat 
voor baby‘s en kleine kinderen

M114800
Mechanische 

hangweegschaal voor baby‘s

MP901600
Weegschaal voor organen

PWN5
Weegschaal voor luiers

EHR4
Veterinaire weegschaal

MV302600
Veterinaire weegschaal
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Technische specificaties

Capaciteit 20 kg 20 kg 20 kg 15 kg 50 kg/110 lb 20 kg 16 kg 20 kg 25 kg 30 kg 5 kg 150 kg 100 kg

Graduatie 5 g 5 g 5 g 10 g 10 g/0,5 oz 20 g 10 g 50 g < 10 kg > 100 g 100 g 1 g 1 g 50 g 100 g

Eenheden kg, lb kg, lb kg, lb kg, lb kg, lb kg, lb kg kg, lb kg, lb kg, lb kg kg, lb kg

Meetbereik –
Van 400 tot 800 mm/ 

(1 mm precies)
– – – – – – – – – – –

Afmetingen van het zit of 
liggedeelte voor de baby 

600 x 280 x 90 mm 600 x 280 x 90 mm 600 x 280 x 40 mm 590 x 250 x 35 mm 631 x 320 x 60 mm – 575 x 275 x 70 mm 550 x 265 x 80 mm – 535 x 330 mm 180 x 171 mm 900 x 550 mm 850 x 620 mm

Afmetingen 600 x 350 x 135 mm 600 x 350 x 135 mm 600 x 385 x 85 mm 590 x 320 x 75 mm 631 x 362 x 111 mm 55 x 22 x 100 mm 575 x 300 x 200 mm 588 x 259 x 343 mm ø 170 mm 535 x 330 x 241 mm 244 x 187 x 54 mm 900 x 550 x 75 mm 850 x 620 x 45 mm

Gewicht 3,2 kg 3,4 kg 2,6 kg 1,6 kg 3,1 kg 200 g 5,8 kg 4,5 kg 1,5 kg 4,1 kg 570 g 20 kg 5,5 kg

Voeding net, 4 AA net, 4 AA net, 6AA 2 AAA 2 AA 2 CR2032 – – – netstroomadaptor, 
oplaadbare batterijen

netstroomadaptor, 
oplaadbare batterijen

netstroomadaptor, 
4 AAA batterijen

1 CR2032-batterij

Functies

Automatisch uitschakelen • • • • • • – – – • • • •

Tarra • • • • • • • • • • • • –

Behoud van de weergave • • • • • – – – – • – • –

Automatische reset • • • • • • – – – • • • •

Moedermelkinnamecalculatorl – – – • – – – – – – – – –

Handmatige reset – – – – – – • • • – – – –

Opties – – MZ10030 tas MZ10030 tas MZ10030 tas Harnas MZ111600-002
Weegbroek MZ10018

– – MZ10022 tas – netstroomadaptor – –
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Het gamma kan worden gewijzigd of 
verbeterd. Alle opgegeven metingen 
in L x B x H of L x B zijn benaderend. 
Alle rechten voorbehouden. Wij wijzen 
alle aansprakelijkheid af in geval van 
drukfouten.

Lengtemeters en toebehoren Lengtemeters en toebehoren

MZ10038
Mechanische stadiometer

MZ10023-3
Telescopische lengtemeter 

/ wandmontage

MZ10042
Draagbare mechanische 

stadiometer

MZ10023-1
Telescopische lengtemeter, 

wandmontage of op 
weegschaal

MZ10048
Elektronische meetstok, 

met handvat op voet om te 
monteren

MZ10017
Mechanische rolmeter

MZ10021
Mechanische 

buikomtrekmeter

MZ10040
Meetbord voor baby‘s

MZ10027-1
Meetmat voor baby‘s

MZ10028-1
Meetstok voor baby‘s

MZ10060
Tas voor babyweegschaal

MZ10022
Tas voor babyweegschaal 

met ophanging

MZ10043
Draagtas voor meetstok 

voor baby‘s enz

MZ10062
Tas voor 

personenweegschaal
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Technische specificaties

Meetbereik 800 tot 2100 mm 60 tot 2100 mm 150 tot 2100 mm 600 tot 2100 mm 0 tot 2200 mm 50 tot 1500 mm 100 tot 1000 mm 100 tot 990 mm 100 tot 1000 mm – – – –

Graduatie 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 5 mm 2 mm – – – –

Eenheden cm cm cm cm cm cm cm cm cm – – – –

Afmetingen 880 x 450 x 350 mm 930 x 330 x 35 mm 348 x 214 x 410 mm 930 x 35 x 35 mm 140 x 35 x 130 mm 55 x 80 x 20 mm 1260 x 280 x 90 mm 1200 x 300 x 120 mm 1000 x 140 x 340 mm 600 x 380 x 150 mm 260 x 190 x 90 mm 600 x 340 x 150 mm 400 x 315 x 60 mm

Gewicht 6,2 kg 1 kg 2,3 kg 1 kg 180 g 45 g 1,5 kg 516 g 700 g 600 g 105 g 330 g 400 g

Voeding – – – – – – – – – – – – –

Opties MZ10043 tas Nieuw in 2018 MZ10043 tas

Weegschalen voor rolstoelen en weegstoelen

M501660
Elektronische weegschaal 

voor rolstoelen

M500660
Elektronische weegschaal 

voor rolstoelen

M500660-01
Elektronische weegschaal 

voor rolstoelen/met 
inklapbare kolom

M500660-02
Elektronische weegschaal 

voor rolstoelen/met 2 
zijhekken

M400660
Elektronische weegstoel

M403660
Elektronische weegstoel

pagina‘s 26 tot 29, 32 tot 33 pagina 26 pagina 27 pagina 27 pagina 27 pagina 28 pagina 29

Technische specificaties

Capaciteit 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg 250 kg 250 kg

Graduatie 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g

Eenheden kg, lb kg, lb kg, lb kg, lb kg, lb kg, lb

Max.gewicht van de patient – – – – – –

Afmetingen van het 
weegplatform
Afmetingen van de stoelhoogte

800 x 800 mm 800 x 800 mm 800 x 800 mm 800 x 800 mm
stoel 450 x 400 mm
stoelhoogte 525 mm

stoel 380 x 450 mm
stoelhoogte 490 mm

Afm. van het geheel 1070 x 1050 x 70 mm 915 x 800 x 44 mm 915 x 800 x 900 mm 915 x 800 x 200 mm 570 x 1055 x 935 mm 600 x 850 x 960 mm

Gewicht 45 kg 22 kg 27 kg 27 kg 28 kg 28 kg

Voeding
netstroomadaptor, 

herlaadbare batterijen
netstroomadaptor, 

herlaadbare batterijen
netstroomadaptor, 

herlaadbare batterijen
netstroomadaptor, 

herlaadbare batterijen
netstroomadaptor, 

herlaadbare batterijen
netstroomadaptor, 

herlaadbare batterijen

Functies

Automatisch uitschakelen • • • • • •

Tarra • • • • • •

Behoud van de weergave • • • • • •

Automatische reset • • • • • •

Handmatige reset – – – – – –

BMI • • • • • •

Gebruikersgeheugen – – – – – –

Wieltjes – – – – 4 4

Zwenkwielen – – – – 4 4

Verplaatsingswieltjes • • • • – –

Helling(en) • • • • – –

Opties – MZ30010 Tweede helling MZ30010 Tweede helling MZ30010 Tweede helling – –

Bariatrische weegschalen

M319660
Elektronische weegschaal 

met groot platform

M319660-01
Elektronische weegschaal met 
groot platform en steunstang

M319660-02
Elektronische weegschaal met 
groot platform en steunstang

pagina‘s 30-33 pagina 30 pagina 31 pagina 31

Technische specificaties

Capaciteit 300 kg 300 kg 300 kg

Graduatie 100 g 100 g 100 g

Eenheden kg, lb kg, lb kg, lb

Max. gewicht van de patiënten – – –

Afmetingen vh weegplatform 520 x 520 mm 520 x 520 mm 520 x 520 mm

Afmetingen van het geheel 520 x 520 x 55 mm 520 x 520 x 1135 mm 520 x 520 x 1245 mm

Gewicht 18 kg 18,5 kg 20 kg

Voeding
netstroomadaptor, 

herlaadbare batterijen
netstroomadaptor, 

herlaadbare batterijen
netstroomadaptor, 

herlaadbare batterijen

Functies

Automatisch uitschakelen • • •

Tarra • • •

Behoud van de weergave • • •

Automatische reset • • •

Handmatige reset – – –

BMI • • •

Gebruiksgeheugen 10 10 10

Verplaatsingswieltje – • •

Opties – – –
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Voor elk probleem een oplossing!

Voor ADE is gezondheid niet alleen een plicht maar ook een 
uitdaging. Voor de medische routinezorg zijn praktische 
instrumenten vereist. De ingenieurs van ADE werken elke dag aan 
de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die tegemoetkomen 
aan elke specifieke behoefte. Of het nu op het gebied van advies, 
diensten of ontwikkeling van nieuwe producten is, bij ADE werken 
professionals voor professionals.

Ga voor meer informatie naar de website 
www.hospidex.eu

ADE voldoet aan alle EU-richtlijnen en -normen om 
ultramoderne, duurzame en betrouwbare producten aan 
te bieden.

Het ISO-certificaat geeft aan dat de normen EN 
ISO 9001/ EN ISO 13485 en de regelgeving 
inzake onderzoek, productie, commercialisering en 
dienstverlening worden nageleefd.

Het gamma kan worden gewijzigd of verbeterd. Alle opgegeven 
metingen in L x B x H of L x B zijn bij benadering. Alle rechten 
voorbehouden. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af in geval van 
drukfouten.

De weegschalen die gebruikt worden in 
de medische sector in de Europese Unie 
moeten voldoen aan de volgende normen 
en richtlijnen: richtlijn 93/42/EEG betreffende 
medische hulpmiddelen en richtlijn 2014/31/
EG betreffende het in de handel brengen van 
niet-automatische weeginstrumenten.

Elektronische weegschaal voor tillift

M703600
Elektronische weegschaal 

voor tillift

M600620
Elektronische 

bedweegschaal

M601620
Elektronische 

bedweegschaal

pagina‘s 26 tot 29, 32 
tot 33

pagina 34 pagina 32 pagina 33

Technische specificaties

Capaciteit 300 kg 500 kg 500 kg

Graduatie 100 g 100 g 100 g

Eenheden kg, lb kg kg

Max gewicht vd patiënt – 300 kg 300 kg

Afmetingen van het 
weegplatform – – –

Afmetingen van het geheel 81 x 265 x 46 mm 600 x 550 x 920 mm 1000 x 450 x 90 mm

Gewicht 0,5 kg 33 kg 29 kg

Voeding 3 AA
netstroomadaptor, 

herlaadbare batterijen
netstroomadaptor, 

herlaadbare batterijen

Functies

Automatisch uitschakelen • • •

Tarra • • •

Behoud van de weergave • • •

Automatische reset • • •

Handmatige reset – – –

BMI – • •

Gebruikersgeheugen – 10 10

Wieltjes – – –

Zwenkwielen – • –

Verplaatsingswieltjes – – •

Toegangshellingen – – –

Opties – – –

Ons gamma 
klasse III gekeurde 

weegschalen en 

meetinstrumenten 

voor professioneel 

gebruik

Ons internationaal 
gamma weegschalen 

en meetinstrumenten 

voor professioneel 

gebruik

Weegschalen en 
meetinstrumenten

MEDISCH 
GAMMA 

GEHOMOLOGEERD 
KLASSE III

Weegschalen en 
meetinstrumenten

INTERNATIONAAL
GAMMA

Weegschalen en meetinstrumenten

Klasse III
Internationaal
gamma
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