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EOB-A01 EOB-A01N 

Het statief bestemd uitsluitend 
voor de medische weegschalen 
met de platformgrootte tot 310 x 
300 mm. 

Het statief bestemd uitsluitend 
voor de niet-medische 
weegschalen met de 
platformgrootte tot 310 x 300 mm. 

 
 
 

1 Technische gegevens 
 
KERN EOB-A01 EOB-A01N 
Netto gewicht 1150 g 1645 g 

Statiefhoogte 450 mm 450 mm 
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2 Leveringsomvang 
EOB-A01 EOB-A01N 

 
1. Statief 
2. Bevestigingschroeven  
3. Draaiknoppen voor de montage van de 

afleesinrichting  
4. Steunschroef  

 

 
 

1. Statief 
2. Bevestigingschroeven  
3. Draaiknoppen voor de montage van de 

afleesinrichting 
4. Steunschroef (al gemonteerd) 
5. Rubberen dop 

 
 

3 Montage EOB-A01 

3.1 Montage van het statief op de weegschaal 
Voorbeeld: 

 
(Figuur ongeveer) 

Met behulp van 4 schroeven het statief 
aan het onderste gedeelte van de 
weegschaal bevestigen, conform de 
afbeelding. 
 
 

 Bij dichtdraaien van de schroeven 
niet te sterk op het weegschaalplateau 
drukken. 
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(Figuur ongeveer) 

Om stabiliteit te verzekeren de 
steunschroef aan het onderste gedeelte 
van de weegschaal indraaien.  
 

 
 

3.2 Montage van de afleesinrichting op het statief 
 

 

Met behulp van twee zwarte 
draaiknoppen de afleesinrichting op het 
statief monteren, conform de 
afbeelding. 
 
De afleesinrichting met de 
draaiknoppen positioneren. 

 
 

4 Montage EOB-A01N 

4.1 Montage van het statief op de weegschaal 
 

 

Met behulp van 4 schroeven het statief 
aan het onderste gedeelte van de 
weegschaal bevestigen, conform de 
afbeelding. 
 
 

 Bij dichtdraaien van de schroeven 
niet te sterk op het weegschaalplateau 
drukken. 
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De rubberen dop bij het voor haar 
bedoeld gaatje aan het onderste gedeelte 
van het statief aanpassen. 

 

 

De steunschroef indraaien zodat stabiele 
en horizontale instelling van de 
weegschaal wordt gegarandeerd.  

 
 

4.2 Montage van de afleesinrichting op het statief 
 

 

Met behulp van twee zwarte 
draaiknoppen de afleesinrichting 
op het statief monteren, conform 
de afbeelding. 
 
De afleesinrichting met de 
draaiknoppen positioneren. 
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