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Digital Dinamômetro OCS-L - Oximag foi projetada para uso industrial e doméstico.

Possui tecnologia avançada para fornecer um conjunto de recursos excelente.

Ela é versátil, con�ável, precisa e fácil de operar.

Possui ganchos de carga em aço inoxidável de qualidade e sua carcaça em alumínio fundido garatem a proteção da balança.

Seu sistema de pesagem dedicada garante uma leitura estável.

Entre as principais características, podemos destacar, o desligamento automático, supervisão de bateria, alarme de sobrecar-
ga e funções de conversão da unidade N / LB / KG, uma vez de�nida a unidade ela �cará memorizada na balança.

Podem ser usadas em conjunto com nossos Levantadores Magnéticos, Eletroimãs e etc.

Informações Importantes:

A Oximag importa e comercializa, Dinamômetros que tem como função básica a medição de cargas suspensas em pontes rolantes, 
talhas e outros dispositivos de suspensão.

O Dinamômetro é um equipamento diferente das Balanças, possuem diferenças sutis, porém de fundamental importância comercial e 
jurídica.

Entre as características principais dos equipamentos, podemos destacar as seguintes:

As balanças, são certi�cadas pelo Inmetro e só podem e devem serem utilizadas para a pesagem de materiais e sua comercialização só é 
feita pelo comercio ou pela indústria.

Os Dinamômetros, não são certi�cados pelo Inmetro, por este motivo não podem serem utilizados para pesagem de materiais.
De acordo com a (Portaria Inmetro 236/1994 e Lei Federal 9933/1999), Dinamômetros não podem ser considerados como “Balanças” e 
não possuem certi�cados para serem utilizados em transações comerciais.

Em caso de necessidade de pesagem para cálculo de preço para venda, utilize somente as Balanças certi�cadas pelo Inmetro. Não Utilize 
Dinamômetros.

A Utilização do termo “BALANÇA” OU “BALANÇA SUSPENSA”, é unicamente por questão semântica, facilitando a busca eletrônica na 
Internet.
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Aplicações:
Este equipamento é muito utilizado em:

• Indústrias
• Fazendas
• Mecânicas
• Caça e Pesca
• Uso doméstico
• Outros

Especi�cações Técnicas:
• Display: LCD com retro iluminação;
• Capacidade: 30 Kg;
• Padrão: OIML III;
• CE: aprovado;
• Unidades: N/ LB/ KG;
• Caixa: de alumínio de fundição;
• Bateria: 3 Pilhas AA;

*Dimensões do equipamento variam de acordo com a capacidade de carga.



Modelos Disponíveis:

Dimensões:

Modelo Capacidade Máxima

OCS-003-L 30 Kg
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