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ความเชีย่วชาญของเรา

พื้นฐานส�าคัญส�าหรับผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ของคุณ
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วัสดุที่เราคัดสรร  
สเตนเลสสตีลแบบซูเปอร์ออสเทนนิติก 
ที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีพิเศษของเราจะ 
ถูกหล่อขึ้นในสภาพสุญญากาศเพื่อ 
ลดส่วนประกอบ (trace element)  
ทีไ่ม่พงึประสงค์ ก�าจดัก๊าซท่ีละลายอยูใ่น
โลหะหลอมเหลว และเพิ่มความบริสุทธิ ์
ของออกไซด ์ซึ่งจะช่วยให้คุณสมบัติทาง 
กายภาพของโลหะมีความเหมาะสมที่สุด  
เช่น ความหนาแน่นอยู่ในระดับท่ีสามารถ 
ให้ค่าในการวัดซ�้าได้เป็นอย่างดี

การขัดมันอย่างผู้เชี่ยวชาญ 
ในกระบวนการทีแ่บ่งออกเป็นสองขัน้ตอน  
ช่างขัดมนัทีม่ปีระสบการณ์สงูของเราจะขดั 
ตุม้น�า้หนกัแต่ละชิน้ด้วยวธิกีารขดัผวิเชงิกล
แบบดั้งเดิมก่อน ด้วยทักษะและความ
ช�านาญเป็นพิเศษของช่างเหล่านี้ ผิวของ
ตุ้มน�้าหนักที่ออกมาจะความมันเรียบสูง
อย่างสม�่าเสมอทุกจุด เพื่อเตรียมผิว
โลหะเข้าสู่กระบวนการขัดผิวด้วย
กรรมวิธีทางเคมีไฟฟ้าในขั้นที่สองต่อไป

การสอบเทียบด้วยหุ่นยนต์
จากการทุ่มลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
ที่ทันสมัย ผสมผสานกับประสบการณ์
หลายทศวรรษ จึงช่วยรับประกัน 
มาตรฐานสูงสุดด้านการสอบเทียบ 
ตุ้มน�้าหนัก กระบวนการที่ควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ ช่วยป้องกันข้อผิดพลาด 
ที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงาน ให้ผลลัพธ์ที่
สม�่าเสมอและท�าซ�้าได้ โดยมีค่าความ
ไม่แน่นอนต�่า

ส�าหรับตุ้มน�้าหนักของเรา เราจะเลือกใช้เฉพาะโลหะชนิดออสเทนนิติกคุณภาพดีที่สุดเท่านั้น 
ซึ่งจะทนต่อการกัดกร่อนได้สูงสุดตลอดอายุการใช้งานของตุ้มน�้าหนัก กระบวนการผลิตอันมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรา รวมถึงการหลอมเหล็กในระบบสุญญากาศ การขัดผิวเชิงกลแบบ
ดั้งเดิม การขัดผิวด้วยกรรมวิธีทางเคมีไฟฟ้าในขั้นสุดท้าย กระบวนการท�าความสะอาดแบบ
อัตโนมัติครบวงจร และการสอบเทียบในขั้นสุดท้ายด้วยเครื่องสอบเทียบมวลที่ทันสมัยที่สุด 
กระบวนการนี้ได้รับการพัฒนาจนสมบูรณ์โดยใช้เวลาหลายปีเพื่อให้คุณได้ตุ้มน�้าหนักที่ถูกต้อง
แม่นย�าและมีคุณภาพสูงสุด พร้อมความเสถียรที่ไม่มีใครเทียบได้ในตลาด

ความรู้ความช�านาญทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเรา
รับประกันความถูกต้องแม่นย�าสูงสุด
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กระบวนการขัดผิวด้วยกรรมวิธีทางเคมีไฟฟ้าที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ METTLER TOLEDO 
จะก�าจัดส่วนนูนที่อยู่บนผิวของตุ้มน�้าหนักที่มีขนาดเล็กมากซึ่งมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์
เท่านั้น วิธีนี้จะท�าให้พื้นผิวมีความเรียบยิ่งกว่าการขัดผิวด้วยวิธีเชิงกลหลายเท่า เนื่องจาก
ฟิล์มออกไซด์มีคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อนสูงขึ้น จึงท�าให้ความเสถียรในระยะยาว
ของตุ้มน�้าหนักเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ตุ้มน�้าหนักจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับขั้วบวกของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและจุ่มลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์
สูตรเฉพาะซึ่งท�าหน้าที่เป็นขั้วลบ เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าที่มีการควบคุมเข้าไปในระบบ ส่วนนูนเล็กๆ ที่มองเห็นด้วย
กล้องจุลทรรศน์จ�านวนมากบนผิวของตุ้มน�้าหนักจะถูกถ่ายเทไปยังอิเล็กโทรไลต์เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อไปนี้

• ค่าน�้าหนักที่เสถียรอันเป็นผลมาจากการลดความขรุขระบนพื้นผิวของตุ้มน�้าหนัก 
• ความถูกต้องสูงขึ้นเนื่องจากธาตุในปริมาณน้อยทั้งหมดได้ถูกก�าจัดออกไป (เช่น กราไฟต)์
• ความต้านการกัดกร่อนสูงขึ้นเนื่องจากชั้นออกไซด์ที่หนาแน่นที่ปกคลุมผิวของตุ้มน�้าหนัก1)

การขัดผิวโลหะด้วยกรรมวิธีทางเคมีไฟฟ้า
ให้ความเสถียรและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
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คุณสมบัติของตุ้มน�้าหนักที่แข็งแรง
ทนทาน
มีการปรับค่าความหนาแน่นของกระแส
ไฟฟ้าที่ไหลผ่านและระยะเวลาการจุ่ม 
อย่างเที่ยงตรงเพื่อให้ได้ตุ้มน�้าหนักที่มี
ค่าความถกูต้องแม่นย�าอยูใ่นขดีจ�ากดับน
ของช่วงความคลาดเคลื่อน ซึ่งจะลด 
ผลกระทบอันเกิดจากการสูญหายของ 
น�้าหนักจากการใช้งานตามปกต ิท�าให้
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

1) แหล่งที่มา: ASTM, Designation B912-02

การสอบเทียบที่ควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
ภายใต้การควบคมุด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ในทุกขั้นตอน การวัดค่าตุ้มน�้าหนัก
แต่ละชิ้นจะถูกส่งไปยังเครื่องขัดผิวโลหะ
ด้วยกรรมวิธีทางเคมีไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ  
ซอฟต์แวร์จะประเมนิพารามเิตอร์ทีจ่�าเป็น
เพื่อปรับตุ้มน�้าหนักแต่ละชิ้นให้ได้
ค่าความคลาดเคลื่อนตามที่ก�าหนดไว้

 www.mt.com/weights

 อ่างอิเล็กโทรไลต ์
กระบวนการเคมีไฟฟ้าจะช่วยก�าจัด

ส่วนนูนที่เล็กมากๆ ที่ต้องมองเห็นด้วย
กล้องจุลทรรศน์ออกจากพื้นผิวของ 

ตุ้มน�้าหนัก เพื่อให้พื้นผิวมีความมันเรียบ
สูงสุด และสามารถปรับตั้งตุ้มน�้าหนัก

ตามค่าที่ต้องการได้อย่างแม่นย�า 
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ระบบ WeightLink™ ที่ทันสมัยของเรา ตุ้มน�้าหนักทดสอบทุกชิ้นจะมีหมายเลข
ประจ�าตัวที่ไม่ซ�้ากัน (UIN) ระบุอยู่ที่ฐานซึ่ง “เชื่อมโยง” ตุ้มน�้าหนักกับใบรับรองการ
สอบเทียบของตุ้มน�้าหนักนั้นๆ ข้อมูลการสอบเทียบจะถูกเก็บไว้ในรหัสข้อมูลเมตริกซ ์
(DMC) ชุดที่สอง ช่วยให้สามารถอ่านข้อมูลจากใบรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
เครื่องสแกน DMC จะอ่านรหัสสองชุดนี้และส่งข้อมูลไปยังเครื่องชั่ง เฟิร์มแวร์ของ
เครื่องชั่งจะตรวจสอบใบรับรองและข้อมูลน�้าหนักก่อนที่จะยอมให้เริ่มการทดสอบ
เครื่องชั่ง

ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพสูงนี ้จะป้องกันการใช้ตุ้มน�้าหนักที่ไม่ถูกต้องในการทดสอบเครื่องชั่ง และ
หมดปัญหาเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลด้วยตัวเองและสามารถตรวจสอบ 
ผลการทดสอบเครื่องชั่งได้อย่างสมบูรณ์ในสี่ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1.   สแกนข้อมูลใบรับรอง
2.   สแกนตุ้มน�้าหนัก
3.   ด�าเนินการทดสอบเครื่องชั่ง
4.   พิมพ์รายงาน

ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการชัง่น�้าหนัก
ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
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ความสามารถในการตรวจสอบ 
ย้อนกลับที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
แอพพลิเคชันการทดสอบเครื่องชั่งในตัว
จะบนัทึกข้อมูลเฉพาะของตุม้น�า้หนกัและ
ผลการทดสอบเอาไว้ สามารถพมิพ์รายงาน 
การทดสอบอย่างละเอยีดด้วยเครือ่งพมิพ์ 
ภายนอกเพื่อการจัดท�าเอกสารบันทึก
การด�าเนินการทดสอบเครื่องชั่งได้อย่าง
ครบถ้วน

เพิ่มความปลอดภัย 
WeightLink™ จะอนญุาตให้ใช้ตุ้มน�า้หนกั
ที่ถูกต้องเท่านั้น การตรวจสอบยืนยัน 
ตุ้มน�้าหนักก่อนการใช้งานหมายความว่า
คุณจะมั่นใจได้ว่ากระบวนการทดสอบ 
ของคุณจะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
อย่างสมบูรณ์

ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
การถ่ายโอนข้อมูลตัวแปรของตุ้มน�้าหนัก
แบบอตัโนมตัลิงในเฟิร์มแวร์ของเครือ่งชัง่ 
สะดวกรวดเร็วกว่าการป้อนข้อมูลด้วย 
ตัวเองอย่างมาก และไม่จ�าเป็นต้อง
ตรวจสอบและตรวจสอบซ�้าข้อมูลที่เขียน
ด้วยลายมือ พิมพ์ผลลัพธ์ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 
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การติดตั้งอย่างง่าย
ตุ้มน�้าหนัก WeightLink™ มีให้เลือกใช้ตั้งแต ่ 
1 กรัมไปจนถึง 5 กิโลกรัม พร้อมกับเครื่องสแกน
รหัสข้อมูลเมตริกซ์ที่ใช้งานง่ายเพียงแค่เสียบ 
เข้าไปที่ด้านหลังของเครื่องชั่ง ตัวแทนจ�าหน่าย 
METTLER TOLEDO ในพื้นที่ของคุณสามารถให ้
ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเวอรชันของเฟิร์มแวร์ที่สามารถ
ใช้กับเครื่องชั่งของคุณได ้

 www.mt.com/weightlink
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เทคโนโลยีทางวิศวกรรมตุ้มน�้าหนักระดับสูงสุดท�าให้สามารถผลิตตุ้มน�้าหนักที่มี
น�้าหนักตั้งแต ่0.05 มก. ถึง 0.5 มก. และมีระดับของความไม่แน่นอนในการ
สอบเทียบที่ต�่าเพียงแค่ 0.0002 มก. (0.2 ไมโครกรัม) เท่านั้น ตุ้มน�้าหนักระดับ
ไมโครกรัมหลายๆ ขนาดได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นจ�านวนมากเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดนาโนเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่า 
100 นาโนเมตร (เล็กกว่าเศษหนึ่งส่วนสิบล้านของหนึ่งเมตร) ตัวอย่างเช่น  
ชิปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขนาดเล็กจิ๋ว 

METTLER TOLEDO ได้พัฒนากระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติที่มีเอกลักษณะเฉพาะเพื่อรับประกัน 
ความเที่ยงตรงและรูปทรงที่สามารถผลิตซ�้าได้ส�าหรับตุ้มน�้าหนักแต่ละขนาด ตุ้มน�้าหนักที่มีน�้าหนัก
น้อยที่สุด 0.05 มก. ใช้ลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 0.05 มม. ซึ่งมีความกว้างเท่ากับเส้นผมของคน 
การสอบเทียบตุ้มน�้าหนักระดับไมโครกรัมด้วยเครื่องเปรียบเทียบมวลระบบหุ่นยนต ์อย่างเช่นระบบ “a5” 
ของ METTLER TOLEDO ช่วยท�าให้ค่าความไม่แน่นอนต�่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ตุ้มน�้าหนักระดับไมโครกรัม
ขยายขอบเขตด้านวิศวกรรม

กล่องเก็บชุดตุ้มน�้าหนักขนาดกะทัดรัด
กล่องเก็บตุ้มน�้าหนักแยกชิ้นและภาชนะบรรจุแยกชิ้น
ที่ท�าด้วยอะลูมิเนียมส�าหรับตุ้มน�้าหนักแต่ละชิ้น
ในขนาดน�้าหนัก 0.05 มก. ไปจนถึง 0.5 มก. 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
กล่องที่สามารถถอดออกได้พร้อมที่ครอบบังลม
ในตัวส�าหรับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศ
และการเตรียมการก่อนชั่งน�้าหนักที่จ�าเป็น 

ความยืดหยุ่น 
มีพื้นที่ส�าหรับเก็บตุ้มน�้าหนักเพิ่มเติม  
ของลูกค้า เช่น ตุ้มน�้าหนักขนาด 1 มก.

อุปกรณ์เสริม
ที่คีบซึ่งส่วนปลายเป็นเซรามิกและตะขอชนิดพิเศษ
เพื่อการจับที่เหมาะสม

 www.mt.com/microgram-weights
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คุณจอห์น เพน กับตุ้มน�้าหนักระดับไมโครกรัมและ
เครื่องเปรียบเทียบมวล ”a5” ของ METTLER TOLEDO

ในวันที ่18 กันยายน 2012 ส�านักงานการวัดแห่งชาติของสหราชอาณาจักร 
(National Measurement Office) ได้กลายเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวล 
แห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ส�าหรับการสอบเทียบ
มาตรฐานของมวลที่มีขนาดเล็กถึง 0.05 มก. โดยมีค่าความไม่แน่นอนต�่าเพียง 
0.0002 มก. 

จอห์น เพน ผู้จัดการแผนกสอบเทียบ ซึ่งท�างานร่วมกับ METTLER TOLEDO จนท�าให้
ส�านักงานการวัดแห่งชาติของสหราชอาณาจักรได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 
เป็นแห่งแรก เขากล่าวว่า “ไม่เคยมีใครท�ามาก่อน จึงไม่มีต้นแบบหรือขั้นตอนให้ท�าตาม 
เราต้องพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสอบเทียบตุ้มน�้าหนักที่เล็กมากๆ ซึ่งคุณ
แทบจะมองไม่เห็นด้วยซ�้า รวมทั้งวิธีการใหม่ๆ ในการค�านวณความไม่แน่นอนซึ่งสามารถ
ตอบสนองข้อก�าหนดของ UKAS [United Kingdom Accreditation Service –  
บริการรับรองมาตรฐานแห่งสหราชอาณาจักร] ได ้เรามีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับ 
METTLER TOLEDO: เมื่อหนึ่งในห้องปฏิบัติการสอบเทียบชั้นน�าของโลกร่วมมือกับ
บริษัทผู้ผลิตระดับโลก… ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงยอดเยี่ยม” 

สององค์กรได้มอบบริการด้านการจัดหาและการสอบเทียบส�าหรับลูกค้าทั่วโลก

”นับว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับตุ้มน�้าหนักที่มีขนาดเล็กที่สุด!”

ส�านักงาน
การวัด
แห่งชาติ

0205
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ไม่เพียงเฉพาะเครื่องชั่งส�าหรับห้องปฏิบัติการเท่านั้นที่จ�าเป็นต้องได้รับการทดสอบ
อย่างสม�่าเสมอ เครื่องชั่งและแท่นชั่งน�้าหนักที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎข้อบังคับเพื่อรับรองว่าการชั่งน�้าหนักเชื่อถือได้และอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ ตุ้มน�้าหนักที่ใช้ส�าหรับการทดสอบเหล่านี้ซึ่งอาจจะมี
น�้าหนักถึง 2 ตัน จะต้องได้รับการสอบเทียบโดยใช้ตุ้มน�้าหนักจาก Class ที่สูงกว่า

METTLER TOLEDO มีตุ้มน�้าหนักในพิกัดการชั่งน�้าหนักสูงหลากหลายชนิดใน OIML Class F ที่เหมาะสม
ต่อการสอบเทียบตุ้มน�้าหนักใน Class M ลงไป ตุ้มน�้าหนักสเตนเลสคุณภาพสูงเหล่านี้มีให้เลือกใช้ตั้งแต ่ 
100 กก. ไปจนถึง 2 ตัน และมีผิวที่มันเงาราวกับกระจกซึ่งช่วยรับประกันความเสถียรของน�้าหนักในระยะยาว 
เหมาะส�าหรับขั้นตอนการสอบเทียบซ�้าๆ ตุ้มน�้าหนักพิกัดการชั่งสูงมีให้เลือกใช้หลายรูปทรงเพื่อให้เหมาะสม
กับความต้องการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ตุ้มน�้าหนักขนาดใหญ่
รับรองความเที่ยงตรงในภาคอุตสาหกรรม

 ก
าร
ส
อบ

เท
ียบ

ทา
งอ
ุต
ส
าห
กร
รม

การสอบเทียบตุ้มน�้าหนักทดสอบ 
ตุ้มน�้าหนักทดสอบ อย่าง ตุ้มน�้าหนัก
เหล็กหล่อ 1,000 กก. Class M1  
ต้องได้รับการสอบเทียบโดยใช้ตุ้มน�้าหนัก
มาตรฐานอ้างอิงที่อยู่ใน Class ที่สูงกว่า

เรียงซ้อนกันได้ง่าย 
ตุ้มน�้าหนักอ้างอิงที่สามารถเรียงซ้อนกันได้
อย่างปลอดภัยท�าให้สามารถสอบเทียบ
ตุ้มน�้าหนักทดสอบขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ได้อย่างง่ายดาย

 www.mt.com/industrial-weights
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ตุ้มน�้าหนักทรงกระบอก 
ตุ้มน�้าหนักแต่ละชิ้นจะมีค่าน�้าหนักที่แตกต่างกัน
และมีห่วงอายโบล์ทภายในตัวช่วยให้ง่ายต่อการยก
ด้วยเครน ปกป้องพื้นผิวความมันเงาสูงด้วยกล่อง
อลูมิเนียมที่แข็งแรงทนทาน

ตุ้มน�้าหนักแบบดิสก์
ดิสก์จะมีให้เลือกใช้ในหน่วยมาตรฐาน 50 กก. 
และมีความยืดหยุ่นสูงสุดในการใช้งานร่วมกัน 
เพื่อสร้างตุ้มน�้าหนักอ้างอิงรวม การออกแบบ
ให้เป็นแบบเดียวกันช่วยให้สามารถจัดการได้
อย่างสะดวก

ตุ้มน�้าหนักสี่เหลี่ยม 
ตุ้มน�้าหนักเหล่านี้สามารถน�ามาใช้ร่วมได้อย่าง
ง่ายดายเพื่อสร้างตุ้มน�้าหนักอ้างอิงรวมแบบต่างๆ 
และยังช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บอีกด้วย ตุ้ม
น�้าหนักเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีจุดศูนย์ถ่วง
ที่ต�่าเพื่อให้สามารถเรียงซ้อนกันได้อย่างปลอดภัย



ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

www.mt.com/weights

ตุ้มน�้าหนักที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
• ตุ้มน�้าหนักชิ้นเดียวและชุดตุ้มน�้าหนัก
• 0.05 มก. – 50 กก., Class E0* Plus OIML 

Classes E1 – M1
• 1 มก. – 20 กก., ANSI/ASTM Class 1,4
• ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นบวกด้วยการรับประกัน  

“ความเที่ยงตรง” ตลอดอายุการใช้งานให้แก่ลูกค้า 
ที่เลือกใช้ตุ้มน�้าหนัก (Signature Line)

* ใช้กับตุ้มน�้าหนักระดับไมโครกรัมของ METTLER TOLEDO

CarePacs® 
• ชุดตุ้มน�้าหนักที่ผู้ผลิตแนะน�าให้ใช้ที่มีตุ้มน�้าหนักที่ได้รับ

การคัดเลือกสองชิ้นส�าหรับใช้ทดสอบเครื่องชั่งที่มีพิกัด
การชั่งสูงสุด 8 กก.

• ใช้แนวทางการทดสอบที่เป็นไปตาม SOP ของผู้ผลิต 
ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

• สามารถทดสอบกับกระบวนการชั่งน�้าหนักที่มีความ
คลาดเคลื่อนต�่าเพียง 0.03%

ตุ้มน�้าหนักอุตสาหกรรม
• 1 กก. – 5 ตัน, OIML Class F1 – M3
• ตุ้มน�้าหนักเหล็กหล่อพิกัดน�้าหนักสูงที่สามารถเรียงซ้อน

กันได้เพื่อการเรียงซ้อนและการใช้งานที่ปลอดภัย
• มีตุ้มน�้าหนักแบบมีมือจับที่ท�าจากสเตนเลสสตีลเพื่อ

ข้อก�าหนดด้านคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้
กฎข้อบังคับ

METTLER TOLEDO มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ตุ้มน�้าหนักมากมายหลายแบบตั้งแต ่ตุ้มน�้าหนัก
พิกัดการชั่งต�่าส�าหรับห้องปฏิบัติการไปจนถึงตุ้มน�้าหนักพิกัดการชั่งสูงส�าหรับงานด้าน
อุตสาหกรรม โดยตุ้มน�้าหนักทั้งหมดมีให้เลือกใช้ใน Class ที่เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดเฉพาะของคุณ 

ความเชีย่วชาญของเรา
ตั้งแต่ระดับไมโครกรัมไปจนถึงตัน 

หากต้องการใบเสนอราคาหรือ 
ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับตุ้มน�้าหนัก  
โปรดติดต่อเราที:่ weights@mt.comMETTLER TOLEDO Group

Laboratory Weighing
Local contact: www.mt.com/contacts
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