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Balança mecânica clássica com um padrão de precisão e durabilidade

Precisa e confiável, a balança mecânica Triple Beam tem sido o padrão nas salas de aula de 
ciências por décadas. Equipada para realizar qualquer tipo de trabalho, quer seja para pesar 
sólidos, líquidos, pós ou até mesmo animais. Esta balança oferece a precisão e a conveniência 
de uma balança de carregamento supeior, permitindo que os alunos ganhem experiência 
prática por meio da manipulação dos equilíbrios e pesos dos acessórios (vendidos separada-
mente), bem como para visualizar os princípios de medição de massa.
A balança mecânica de série 700 acomoda uma variedade de aplicações laboratoriais e 
educacionais. Alguns modelos possuem uma barra de tara para permitir que recipientes de até 
225g sejam balanceados, e uma variedade de plataformas de pesagem também estão 
disponíveis. Esta série combina a conveniência da calibração do dial de leitura direta com a 
velocidade do amortecimento magnético para uma balança que pesa tudo com precisão e 
rapidez.

Os recursos padrão incluem: 

Estabilidade mais rápida - Leitura de estabilidade três vezes mais rápida do que qualquer 
outra balança de três deixes no mercado. 

Maior precisão - A excelente qualidade do feixe permite o posicionamento suave do 
equilíbrio, resultando em uma medição superior. 

Qualidade superior - Mais de 100 anos de qualidade e confiabilidade

Modelo 710-00 710-TO 720-00 720-SO 730-00 750-SO 760-00 

Capacidade 
Com conjunto de massa de 
acessórios (707-00)   

610g 
2610g 

Calibrações: Viga frontal: 
Viga média: 
Viga traseira:  

10g x 0,1g 
500g x 100g 
100g x 10g 

Dimensões  18 x 12 x 9 / 45,7 x 30,5 x 22,9 
Panela de aço inoxidável (removível) 
Plataforma Dia x D (pol./cm) 
6x 0,8 / 15,2 x 1,9  

3 3      

Colher de polipropileno C x L x P 
(pol/cm) 12 x 6 x 2,75 / 30,5 x 15,2 x 7   3     

Colher de aço inoxidável C x L x P 
(pol/cm) 11,9 x 7,38 x 1,69 / 30,23 x 
18,7 x 4,3 

   3    

Diâmetro da caixa de plástico para 
animais. x H (pol./cm) 9 x 6 / 22,9 x 
15,2 

    3   

Placa de aço inoxidável Diâmetro da 
plataforma. (pol./cm) 6 / 15,2      3 3 

Alcance de tara   225g     225g 
Peso líquido (lb/kg)  7 / 3,2 8 / 3.6 7 / 3.2 
Peso de envio (lb/kg)  8 / 3,6  10 / 4,5  8 / 3,6 

 

Características padrão
Vigas entalhadas e em camadas para facilitar a 
leitura, posicionamento positivo para repetibili-
dade, pesagem por gravidade específica, 
amortecimento magnético, compensador de 
ajuste zero, escolha de 5 plataformas de 
pesagem. 

Acessórios opcionais 
Barra e haste de gravidade específica, tampa protetora de vinil, conjunto de massa de fixação, concha de aço 
inoxidável com pé, concha de polipropileno com pé, concha de polipropileno com pé e contrapeso para 
balanças sem tara, concha de aço inoxidável com pé e contrapeso para balanças sem tara.


