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SEZNAM TEHTNIC ZA IZPOSOJO 
 

Tehtnica Slika Št. tehtnic 

na voljo za 

izposojo 
precizna števna tehtnica OHAUS STX2202 
nosilnost: 2200 g 
razdelek d: 0,01 g 
dimenzije teht. plošče: 17x14 cm 
izvedba:CE, tehnološka 
 
napajanje: preko el. omrežja ali baterijski (4xAA) 
– baterije niso priložene! 

 

 
 

1 kos 

Analizator vlage Ohaus MB90 
Nosilnost: 90 g 
Razdelek d: 1 mg oz. 0,001 g 
Premer tehtalne plošče: 90 
 
Napajanje: preko el. omrežja 

 

 
 

1 kos 

Precizna tehtnica Ohaus Explorer EX1103 
Nosilnost: 1.100 g 
Razdelek: 1 mg oz. 0,001 g 
Premer tehtalne plošče: 130 mm 
Interna kalibracija 
 
 
Napajanje: preko el. omrežja 

 

 
Izjemna hitrost – 

stabilizacijski čas 1 s! 

1 kos 

Precizna tehtnica Ohaus Explorer EX10202 
Nosilnost: 10.200 g 
Razdelek d: 10 mg oz. 0,01 g 
Interna kalibracija 
 
Dimenzije tehtalne plošče: 200x190 mm 
 
Napajanje: preko el. omrežja 

 

 
Izjemna hitrost – 

stabilizacijski čas 1 s! 

1 kos 
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Tehtnica Slika Št. tehtnic 

na voljo za 

izposojo 
Precizna tehtnica Ohaus Explorer EX24001 
Nosilnost: 24.000 g 
Razdelek d: 100 mg oz. 0,1 g 
Interna kalibracija 
 
Dimenzije tehtalne plošče: 377x311 mm 
 
Napajanje: preko el. omrežja 

 

 
Izjemna hitrost – stabilizacijski 

čas 1 s! 

1 kos 

števna tehtnica OHAUS RC31P30 
nosilnost: 30 kg 
razdelek d: 1 g 
masa najlažjega kosa za štetje: 0,1 g 
dimenzije teht. plošče: 30x22,5 cm 
izvedba:CE, tehnološka 
 
napajanje: preko el. omrežja ali internega 
akumulatorja 

 

 
Izjemna hitrost – stabilizacijski 

čas 1 s! 

5 kos 

števni sistem KERN CFS6K0.1D-300K10D 
 
karakteristike referenčne tehtnice 
(namizna tehtnica) 
nosilnost: 6 kg 
razdelek d: 0,1 g 
dimenzije teht. plošče: 30x22 cm 
izvedba:CE, tehnološka 
 
karakteristike števne platforme 
nosilnost: 300 kg 
razdelek d: 10 g 
dimenzije teht. plošče: 40x30 cm 
izvedba:CE, tehnološka 
 
napajanje: preko el. omrežja (adapter) ali 
akumulatorja 

 

 

1 kos 
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Tehtnica Slika Št. tehtnic 

na voljo za 

izposojo 
števni sistem KERN CFS3K0.1D-30K10D 
 
karakteristike referenčne tehtnice 
(namizna tehtnica)  
nosilnost: 3 kg 
razdelek d: 0,1 g 
dimenzije teht. plošče: 30x22 cm 
izvedba:CE, tehnološka 
 
karakteristike števne platforme 
nosilnost: 30 kg 
razdelek d: 10 g 
dimenzije teht. plošče: 40x30 cm 
izvedba:CE, tehnološka 
 
napajanje: preko el. omrežja (adapter) ali 
akumulatorja 

 

 

1 kos 

Industrijska tehtnica Dini Argeo 
DFWK15K 
nosilnost: 15 kg 
razdelek d: 1 g 
masa najlažjega kosa za štetje: 1 g 
dimenzije teht. plošče: 33x33 cm 
izvedba:CE, tehnološka (opcijsko overljiva) 
V celoti iz nerjavečega jekla 
Funkcije: števni program, bruto/neto/tara, 
tehtanje s toleranco +/- 
 
napajanje: preko el. omrežja ali internega 
akumulatorja 

 

 
* izposoja se tehtnica brez stojala 

indikatorja 

Izjemna hitrost – stabilizacijski 

čas 1 s! 

1 kos 

Industrijska tehtnica Dini Argeo 
DFWLB150K 
nosilnost: 150 kg 
razdelek d: 10 g 
masa najlažjega kosa za štetje: 1 g 
dimenzije teht. plošče: 40x40 cm 
izvedba:CE, tehnološka 
Funkcije: števni program, bruto/neto/tara, 
tehtanje s toleranco +/- 
 
napajanje: preko el. omrežja ali internega 
akumulatorja 

 

 
Izjemna hitrost – stabilizacijski 

čas 1 s! 

1 kos 

števna tehtnica PRECIZ PTV3000K1D 
nosilnost: 1500/3000 kg 
razdelek d: 0,5/1 kg 
dimenzije teht. plošče: - 
izvedba:CE, tehnološka 
 
napajanje: preko el. omrežja ali internega 
akumulatorja 

 

 

1 kos 
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Za izposojo nas kontaktirajte na tel. št. 040 382 470 ali po e-pošti prodaja@preciz.si. 

 

Zagotavljamo samo profesionalne tehnice višjega cenovnega razreda. Vse tehtnice pred 

izposojo pregledamo in kalibriramo! 

 

Cena velja za en dan (24 h) izposoje ene tehtnice in ne zajema DDV. 

 

mailto:prodaja@preciz.si

