Ceník vah
platný od 1. ledna 2018

Váha DIGI DS 781B 6/15 kg
váživost
dílek
rozměr š x v x h (mm)
rozměr vážní plochy (mm)
napájení
alternativní napájení
provedení (materiál)
certifikace
v ceně

cena Kč

5 480,-

6/15 kg
2/5 g
340 x 350 x 120 mm
300 x 230
AC 230V
6x monočlánek 1,5V
plast, nerez miska
pro obchodní vážení - ES ověření
ověření, miska, adaptér

vč.DPH

6 631,-

Váha DIGI DS 782B 6/15 kg
váživost
dílek
rozměr š x v x h (mm)
rozměr vážní plochy (mm)
napájení
alternativní napájení
provedení (materiál)
certifikace
funkce
komunikace
v ceně

cena

6 980,-

6/15 kg
2/5 g
340 x 350 x 120 mm
300 x 230 mm
AC 230V
akumulátor 6V, 4,5Ah
plast, nerez miska
pro obchodní vážení - ES ověření
vážení, nulování, tárování,…
RS232
ověření, miska, adaptér

vč.DPH

8 446,-

Váhy jsou vhodné především pro stánkový prodej, tržnice apod.,
ale své uplatnění naleznou i jinde. Vždy však oceníte
dvourozsahové vážení s přesností 2g v intervalu od 0 do 6kg a 5g
přesnost v intervalu od 6 do 15kg. K provozu postačují
monočlánky.

Výhodou váhy DS 700 EB je komunikační port RS-232, kterým lze
váhu propojit s pokladnou nebo PC. Váhy jsou vhodné především
pro stánkový prodej, tržnice apod., ale své uplatnění naleznou i
jinde. Vždy však oceníte dvourozsahové vážení s přesností 2g v
intervalu od 0 do 6kg a 5g přesnost v intervalu od 6 do 15kg.

Váha DIGI SM 5100 B

DIGI SM 500 DP MK4 15kg

váživost
6/15 kg
dílek
2/5 g
alfanumerický podsvětlený LCD displej (matice)
počet rychlokláves: 32, šířka etikety / účtenky: 60mm
formáty: 16 základních, 99 volně programovatelných
informace na etiketě: hmotnost, jednotková a celková cena,
datum balení, užití, název a složení zboží, čárový kód, logo,obrázek
možnost tisku součtové etikety v případě dávkového vážení
interface: standard Ethernet, RS232 pro připojení skeneru,zásuvky

cena Kč

18 450,-

vč.DPH

22 325,-

Nový model je elegantním nástupcem osvědčené řady SM 100.
Prakticky řešená tisková kazeta a vysoká funkčnost ji předurčují k
používání i v nejnáročnějším prostředí. Moderní technologie za
velmi zajímavou cenou. Model bez sloupku má široké uplatnění
nejen v zázemí prodejen. Možnost tisku etiket nebo tisku na
účtenku.

váživost
6/15 kg
dílek
2/5 g
alfanumerický podsvětlený LCD displej se sloupkem
počet rychlokláves: 56, šířka etikety / účtenky: 80mm
formáty: 16 základních, 99 volně programovatelných
informace na etiketě: hmotnost, jednotková a celková cena,
datum balení, užití, název a složení zboží, čárový kód, logo,obrázek
možnost tisku součtové etikety v případě dávkového vážení
interface: standard Ethernet, RS232 pro připojení skeneru,zásuvky

cena Kč

42 980,-

vč.DPH

52 006,-

Díky sloupku je model dvourozsahové váhy s tiskem SM 500 DP na
pultu jako doma. Sloupek disponuje podsvíceným LCD displejem,
na kterém zákazníci vidí množství váženého zboží a jeho cenu.
Pokud hledáte spolehlivé zařízení, které vám bude sloužit jako
váha i jako pokladna, pak vyzkoušejte právě tento model.

Ceník vah
platný od 1. ledna 2018

Váha DIGI 502S

Váha CAS ER Junior 6/15 kg
váživost
dílek
rozměr š x v x h (mm)
rozměr vážní plochy (mm)
napájení
alternativní napájení
provedení (materiál)
certifikace
funkce
komunikace
v ceně

4 900,-

cena Kč

3/6, 6/15 kg
1/2, 2/5 g
304 x 112 x 324
290 x 209
AC 230V, přes adaptér
vestav. hermetický akumulátor
plast, nerez miska
pro obchodní vážení - ES ověření
4 přímá PLU, € přepočet,
nulování, tárování, výpočet ceny
volitelně
ověření, miska, adaptér

vč.DPH

5 929,-

Jedná se o obchodní digitální váhu s výpočtem ceny, která se
používá v přímém obchodním styku pro vážení a prodej zboží.
Díky malým rozměrům je vhodná i do stánků na vážení např.
sypaných surovin, cukrovinek apod. Mezi její přednosti patří dvourozsahové vážení, což znamená větší přesnost dílku při
standardních váživosti, akumulátor pro vážení v místech, kde
není možné připojení do elektrické sítě, a výborný poměr
cena/výkon. Zákaznický LCD displej je umístěný na zadní straně
váhy.

váživost
dílek
rozměr š x v x h (mm)
rozměr vážní plochy (mm)
hmotnost (kg)
napájení
alternativní napájení
příkon
provedení (materiál)
certifikace
funkce

komunikace
v ceně

cena Kč

7.400,-

60/150 kg
20/50 g
460x675x755
460x570
20kg
AC 230V
vestav. hermetický akumulátor
5W
litina, nerez
pro obchodní vážení - ES ověření
vážení, nulování, tárování
limitní vážení, počítání kusů, …
RS232
ověření, miska

vč.DPH

8 954,-

Tyto můstkové váhy jsou určeny pro vážení jak v obchodním
styku, tak pro kontrolní vážení. Jejich umístění je zpravidla na
podlahu nebo stolek. Nejčastěji se používají při kotrole příjmu
zboží.
Jsou vhodné do všech provozů kde se vyžaduje rychlé a přesné
vážení. Mají velký podsvícený LCD displej, provoz z
akumulátoru, komunikace RS-232, limitní vážení, počítání kusů,
HOLD - vážení neklidné zátěže, sčítání vážených položek,
procentní navažování...

vč.DPH

9 051,-

stupeň krytí: IP-65 (odolnost proti stříkající vodě)
provoz. teplota: -10až +40°C
provoz. vlhkost: max. 85%
volitelné napájení: adaptér, nebo 4xbaterie - typ C
1000hod. provozu)
váha je dodávána včetně ÚŘEDNÍHO OVĚŘENÍ

(cca

Váha DIGI DS 650 15kg

Váha CAS DB2 60/150kg
váživost
dílek
rozměr š x v x h (mm)
rozměr vážní plochy (mm)
hmotnost (kg)
napájení
alternativní napájení
příkon
provedení (materiál)
certifikace
funkce

7 480,-

cena

3, 6, 15, 30 kg
1, 2, 5, 10 g
240 x 270 x 120
230 x 180
8,1
AC 230V, přes adaptér
vestav. hermetický akumulátor
0,8 W
nerez komplet
pro obchodní vážení - ES ověření
nulování, tára, možnost
automatického vypnutí
po 3 nebo 10 minutách

váživost
dílek
rozměr š x v x h (mm)
rozměr vážní plochy (mm)
napájení
funkce

komunikace
v ceně

cena

7 490,-

6/15kg;
2/5g
410x600x345 mm
340x280
AC 230V, volitelně akumulátor
výpočet ceny,
27 předvoleb, tára,
přepočet Kč na EUR.
RS 232
ověření, miska

vč.DPH

9 063,-

Obchodní váha bez funkce tisku etiket či účtenek, která vypočítá
cenu váženého produktu.
Vyjímat se bude
nejen na pultech prodejen, ale také při stánkovém prodeji, neboť
zvládá fungovat jak v −10°, tak v +40°C.

Ceník vah
platný od 1. ledna 2018

Váha ZV-KS1-4/8 kg

Váha CAS SW 1S 2/5/10/20 kg
váživost
dílek
rozměr š x v x h (mm)
rozměr vážní plochy (mm)
hmotnost (kg)
napájení
alternativní napájení
příkon
provedení (materiál)
certifikace
funkce

cena Kč

4 200,-

1/2, 2.5/5, 4/10, 10/20 kg
0.5/1, 1/2, 2/5, 5/10 g
260 x 287 x 137
230x190
2,8
AC 230V, přes adaptér
6x monočlánek D-1,5V
0,25 W
plast, nerez miska
pro obchodní vážení - ES ověření
vážení

vč.DPH

5 082,-

Jednoduchá digitální váha s velkým LCD displejem.
Vhodná do všech provozů kde se vyžaduje rychlé a přesné
vážení.
Velmi spolehlivá, s provozem na síť i baterie.
Dvourozsahová, automatické vypínání, indikace vybití baterie.
Provoz na baterie 500 až 1000 hod. (dle typu baterie)

váživost
dílek
rozměr š x v x h (mm)
rozměr vážní plochy (mm)
hmotnost (kg)
napájení
alternativní napájení
příkon
provedení (materiál)
certifikace
funkce
komunikace

cena Kč

4 400,-

4, 8 kg
1, 2 g
250x255x120
245x190
3,2kg
AC 230V, přes adaptér
vestav. hermetický akumulátor
0,3 W
nerez komplet
pro obchodní vážení - ES ověření
vážení, ZERO, TARE, limitní vážení
RS232

vč.DPH

5 324,-

Tyto digitální váhy jsou určeny pro vážení jak v obchodním styku,
tak pro kontrolní vážení surovin, porcí apod. Jejich umístění je
zpravidla na stolek. Jsou vhodné do všech provozů, kde se
vyžaduje rychlé a přesné vážení surovin a porcí - kuchyně
restaurací, závodní jídelny apod. Výhodou je nerezové provedení,
podsvícený displej s možností vypnutí při provozu na akumulátor.
V ceně váhy je ověření, nerezová miska a síťový adaptér.

V ceně váhy je ověření, nerezová miska a síťový adaptér.

Váha CAS PB 100/200 kg

Váha CAS SW 1W 5/10/20 kg
váživost
dílek
rozměr š x v x h (mm)
rozměr vážní plochy (mm)
hmotnost (kg)
napájení
alternativní napájení
příkon
provedení (materiál)
certifikace
funkce

cena Kč

5 500,-

2.5/5, 4/10, 10/20 kg
1/2, 2/5, 5/10 g
260 x 287 x 137
230x190
2,8
AC 230V, přes adaptér
6x monočlánek D-1,5V
0,25 W
plast, nerez miska
pro obchodní vážení - ES ověření
vážení

vč.DPH

6 655,-

Voděodolná verze kompaktní digitální váhy s velkým LCD
displejem.
Vhodná do všech provozů kde se vyžaduje rychlé a přesné
vážení, s možností použítí v extrémních podmínkách (vlhkost,
prach).
Velmi spolehlivá, s provozem na síť i baterie.
Dvourozsahová, automatické vypínání, indikace vybití baterie.
Provoz na baterie 500 až 1000 hod. (dle typu baterie)
V ceně váhy je ověření, nerezová miska a síťový adaptér.

váživost
dílek
rozměr vážní plochy (mm)
hmotnost (kg)
napájení
alternativní napájení
provedení (materiál)
certifikace
funkce
komunikace
v ceně

cena Kč

6 900,-

100/200 kg
50/100 g
355 x 443 mm
6,2
AC 230V, přes adaptér
vestavěný akumulátor
slitina kovu
pro obchodní vážení - ES ověření
vážení, tárování, nulování, HOLD
RS232
ověření, adaptér

vč.DPH

8 349,-

Tyto váhy se používají pro příjem, expedici, vážení zboží
v krabicích, sudech, apod. Lze je snadno přenášet. Díky
akumulátoru se dají použít i v místech bez elektrické sítě.
Velkou výhodou je oddělitelný indikátor na kabelu délky 1 m. Model
je vybaven komunikačním portem RS-232 pro připojení tiskárny
nebo PC.
Výdrž baterií až 300 hodin nepřetržitého provozu bez podsvitu
Indikátor LCD, 6-ti místný displej s bílým podsvitem, rozměry
indikátoru 134 x 48,6 mm.

Ceník vah
platný od 1. ledna 2018

Váha CAS EC 3,6,15,30 kg

Váha DIGI DS 560 S-GA 60, 150 kg
váživosti
60, 150 kg
dílek
10/20, 20/50g
rozměr š x v x h (mm)
306 x 580 x 850
rozměr vážní plochy (mm)
360 x 480
funkce: nulování, tára, možnost automatického vypnutí po 3 nebo 10
minutách
stupeň krytí: IP-54 (prachutěsná)
provoz. teplota: -10až +40°C
provoz. vlhkost: max. 85%
napájení 220/50Hz, volitelně: akumulátor
(cca 60hod. provozu)

cena Kč

12 490,-

vč.DPH

15 113,-

váživost
dílek
rozměr š x v x h (mm)
rozměr vážní plochy (mm)
hmotnost (kg)
napájení
alternativní napájení

3,6,15,30 kg
1, 2, 5, 10 g
320x105x350
300x215
4,3 kg
AC 230V, přes adaptér
vestav. hermetický akumulátor

provedení (materiál)
certifikace
funkce

nerez / plast
pro obchodní vážení - ES ověření
vážení; počítání kusů; sčítání;
procentualní vážení, tisk,
limitní vážení - kontrola tolerance

cena Kč

6 500,-

vč.DPH

7 865,-

Váha DIGI DS-560 je podlahová kontrolní váha, určená pro široké
použití. Displej LED umožňuje nastavení 4 stupňů podsvícení a
zaručuje tak vysokou viditelnost. Výhodou je DVOJROZSAHOVÉ
dělění na displeji a volitelné napájení váhy přes akumulátor.

Ověřitelná počítací váha se zákaznickým displejem na zadní straně
váhy. Váha má možnost pracovat v 6-ti režimech: počítání kusů,
procentuelní vážení, limitní vážení, limitní vážení počtu kusů, limitní
procentuelní vážení, sčítání navážek.
Tato váha je jako poměrová váha velmi spolehlivá, přesná a
stabilní. Rychlost vyhodnocení do 2s.
Rozlišení externích dílků 30 000. Váha pojme 200 pamětí pro
jednotku hmotnosti vzorku.Bateriový provoz umožňuje použití v
místech s obtížným přístupem k elektrické síti.

Váha Loadtron CSS-100

Váha CAS PB 30/60 kg

váživost
dílek

100 kg
20 g

rozměr vážní plochy (mm)
hmotnost (kg)
napájení
alternativní napájení
příkon
provedení (materiál)
funkce
komunikace

330x320
4,1
AC 230V, přes adaptér
6x monočlánek AA 1,5V
0,25 W
plast, nerez miska
vážení, tárování, nulování, HOLD
RS 232

cena Kč

2 390,-

vč.DPH

2 892,-

Váha s odděleným indikátorem na točeném kabelu (cca 1,5 m).
Vhodná na jednoduché vážení ve skladu nebo v zázemí
provozoven. Nejčastěji například používaná jako balíková váha
nebo na převažování sudů - při předávání směny v hospodách a
restauracích. Velkou výhodou možnost připojení k počítači za
pomoci software, který je součástí dodávky. Velmi oblíbená také
u vinařů na vážení beden s hrozny.

váživost
dílek
rozměr vážní plochy (mm)
hmotnost (kg)
napájení
alternativní napájení
provedení (materiál)
certifikace
funkce
komunikace
v ceně

cena Kč

5 900,-

100/200 kg
10/20 g
355 x 443 mm
6,2
AC 230V, přes adaptér
vestavěný akumulátor
slitina kovu
pro obchodní vážení - ES ověření
vážení, tárování, nulování, HOLD
RS232
ověření, adaptér

vč.DPH

7 139,-

Tato váha je vhodná pro použití ve stavebnictví například pro
míchání hmot, v zemědělství pro vážení a prodej ovoce a zeleniny,
v logistice na expedici zboží a dalších odvětvích. Váhy lze snadno
přenášet například pro převažování zboží u zákazníka. Díky
akumulátorulze použít i v místech, kde není elektrická síť. - Výdrž
až 200 h.

