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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Výber z presných a analytických váh Kern
Nosnou značkou v  oblasti váženia je v  našom katalógu nemecká firma Kern & Sohn GmbH. Ponuka je 
veľmi široká a hlavnou výhodou je veľmi solídna kvalita za priaznivú cenu. Z niekoľkých produktových 
radov tu vyberáme zástupcov triedy presných a analytických váh. Do konca mája 2014 ich navyše môžete 
mať so zaujímavou zľavou!

Presné váhy s veľmi jednoduchým ovládaním, každá funk-
cia tu má svoje ovládacie tlačidlo. Vyznačujú sa kompaktným, 
napriek tomu však robustným vyhotovením. Veľký prehľadný 
a podsvietený displej ukazuje okrem meraných hodnôt, tiež zostá-
vajúci vážiaci rozsah formou grafického stĺpca. Modely PFB 600-1M 
a PFB 6000-0M majú navyše štandardne malý externý displej, zo-

brazujúci rovnaké údaje ako displej hlavný. Môže byť ideálny na 
predvádzanie, výučbu apod. K ostatným modelom je možné ten-
to displej doobjednať. Ponuka funkcií zahŕňa percentuálne váženie 
a počítanie kusov, štandardom je výstup RS 232. Váhy majú exter-
nú kalibráciu a nedajú sa overiť.

Modely série EG-NM sú bohato vybavené funkciami. Vedia napríklad počítanie kusov, 
prácu s percentami, tolerančné váženie, podvesné váženie a ďalšie. Telo váhy je plastové, 
čísla displeja majú výšku 16 mm. Modely s citlivosťou 1 mg majú misku krytú presklenou 
skrinkou. Majú výstup RS232 pre pripojenie tlačiarne alebo PC. Váhy majú internú kalib-
ráciu, pri spustení programu prebehne kalibrácia automaticky, bez nutnosti pokladať na 
misku závažie. Váhy rady EG N majú certifikát EÚ a možno ich overiť ako stanovené me-
radlo. V cene je ochranný kryt z fólie, ktorý chráni telo váhy, ale hlavne tlačidlá a displej 
pred znečistením. Pri jeho poškodení je možné zakúpiť kryt náhradný.

Ide o najpredávanejšie analytické váhy pre bežné využitie. Majú pevnú a stabilnú kon-
štrukciu a sú vybavené technológiou monobloku. Vďaka tomu dosahujú ustálenie do 
3 sekúnd, sú odolnejšie aj pri teplotných zmenách a stabilnejšie pri vážení. Čísla na LCD 
displeji majú výšku 14 mm. Váhy sú vybavené funkciami pre dávkovanie, receptúry, prá-
cu s percentami, počítanie kusov, tolerančné váženie, podporu protokolu GLP a ďalšie. 
Štandardne nemajú výstup RS232, možno ich však takto vybaviť z výroby za príplatok. 
Dovybaviť ich je tiež možné setom na stanovenie hustoty. Váhy majú internú kalibráciu, 
sú vybavené certifikátom EÚ a je možné ich overiť ako stanovené meradlo. 

Názov Kat. číslo Katal. cena Cena po zľave
Váhy PFB 120-3, 120g/0,001g 7210.1251 265,00 € 226,00 €
Váhy PFB 200-3, 200g/0,001g 7210.1254 275,00 € 234,00 €
Váhy PFB 300-3, 300g/0,001g 7212.0316 295,00 € 251,00 €
Váhy PFB 1200-2, 1200g/0,01g 7210.1257 230,00 € 196,00 €
Váhy PFB 2000-2, 2000g/0,01g 7210.1260 240,00 € 204,00 €
Váhy PFB 3000-2, 3000g/0,01g 7212.0312 260,00 € 221,00 €
Váhy PFB 6K0.05, 6500g/0,05g 7210.1263 230,00 € 196,00 €
Váhy PFB 6000-1, 6000g/0,1g 7210.1266 210,00 € 179,00 €
Váhy PFB 600-1M, 600g/0,1g 7212.0328 315,00 € 268,00 €
Váhy PFB 6000-0M, 6000g/1g 7212.0320 310,00 € 264,00 €
Hodnoty v názve sú vždy: Vážiaci rozsah/Citlivosť

Názov Kat. číslo Katal. cena Cena po zľave
Váhy EG220-3NM, 220g/0.001g, možnosť overenia 7210.4020 750,00 € 638,00 €
Váhy EG420-3NM, 420g/0.001g, možnosť overenia 7210.4040 860,00 € 731,00 €
Váhy EG620-3NM, 620g/0.001g, možnosť overenia 7210.4062 930,00 € 791,00 €
Váhy EG2200-2NM, 2200g/0.01g, možnosť overenia 7210.4180 800,00 € 680,00 €
Váhy EG4200-2NM, 4200g/0.01g, možnosť overenia 7210.4350 880,00 € 748,00 €
Hodnoty v názve sú vždy: Vážiaci rozsah/Citlivosť

Názov Kat. číslo Katal. cena Cena po zľave
Váhy ABJ 80-4NM, 82g/0.1mg, možnosť overenia 7210.6030 940,00 € 799,00 €
Váhy ABJ 120-4NM, 120g/0.1mg, možnosť overenia 7210.6032 970,00 € 825,00 €
Váhy ABJ 220-4NM, 220g/0.1mg, možnosť overenia 7210.6034 1 090,00 € 927,00 €
Váhy ABJ 320-4NM, 320g/0.1mg, možnosť overenia 7210.6036 1 250,00 € 1 063,00 €
Hodnoty v názve sú vždy: Vážiaci rozsah/Citlivosť

Presné váhy Kern PFB

Presné váhy Kern EG-NM

Analytické váhy Kern ABJ-NM

Podrobné technické informácie nájdete v našom hlavnom katalógu alebo ich radi poskytneme na požiadanie.
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Prenosné multimetre a fotometre pre meranie kvality vôd 


