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Balança dupla projetada para ensinar pesagem comparativa 

Com seu design exclusivo, o Harvard Junior oferece a combinação de uma balança de dois pratos 
de plástico coloridos e apelativos com durabilidade e precisão, incorporando um feixe de metal de 
precisão e compensador de ajuste zero. Esta balança mecânica não se destaque apenas pelo seu 
equilíbrio de excelentes recursos e classe, mas também porque inclui um guia de atividades 
elementares testado em sala de aula, desenvolvido por um professor, focado em atividades práticas, 
porém agradáveis, que vinculam conceitos de ciência e matemática, são baseadas em padrões e 
utilizam o comum itens já encontrados em sua sala de aula ou em casa.

Características padrão: 
Este design oferece maior durabilidade e precisão superior tendo um feixe de metal de 
precisão por anos de uso em sala de aula sem manutenção

Os pratos intercambiáveis de estilo duplo permitem uma ampla gama de objetos a serem 
pesados, incluindo uma bandeja plana e uma do tipo tijela para uso de pesagem de objetos 
redondos. 

Armazenável em qualquer plataforma para maximizar o espaço de armazenamento quando 
não estiver em uso. 

Um travão de transporte/armazenamento embutido ajuda a proteger a longevidade da 
balança, eliminando oscilações e evitando o desgaste desnecessário. 

Incluí um guia de atividades baseado em padrões, desenvolvido por professores, com 

Modelo Harvard Junior  

Capacidade 2000g 

Legibilidade 0,5g 

Conjunto de massa Incluído, 8pc, metal (2-100g, 
2-50g, 2-25g, 2-10g)  

 

Travão de armazenamento embutido 
protege o mecanismo de pesagem

Alça de transporte embutida

Tipo de tigela removível ou pratos planos 
permitem a pesagem de uma variedade 
de materiais. 

A viga de metal fornece anos de uso em 
sala de aula sem manutenção

Dispositivo de amortecimento manual 
acelera o tempo de pesagem

Empilhe as balanças para maximizar espaço de 
armazenamento quando não estiver em uso


