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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Vybrané váhy Kern so zľavou 20%
Váhy Kern stále tvoria najväčšiu časť našej ponuky, venovanej meraniu hmotnosti. Vybrali sme niekoľko 
obľúbených modelových radov váh a ponúkame ich so zľavou 20% z katalógových cien. Táto ponuka platí 
až do konca októbra 2015!

Presné váhy Kern KB
Základný rad presných váh s veľmi dobrou citlivosťou pri veľkom rozsahu váženia. Majú podsvietený displej s číslicami s výškou 9 mm 
a sú vybavené obojsmerným výstupom RS232 pre ukladanie nameraných dát do PC alebo na tlačiareň. Majú možnosť voľby jednotiek 
– je možné naprogramovať koeficient, ktorým sa hmotnosť váženého predmetu vynásobí, takže na displeji sa neodpočítava hmotnosť, 
ale plošná hmotnosť g/m2 vzorky textilu alebo papiera, alebo napríklad dĺžková hmotnosť g/m nite či vodiča. Z pokročilých funkcií mož-
no menovať počítanie kusov, receptúry, prácu s percentami a podvesné váženie. V cene modelov s citlivosťou na 0.001 g je ochranný kryt 
misky. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by malo byť zaistené umiestnenie váh na mieste bez rušenia vibráciami alebo prievanom. 
Váhy majú externú kalibráciu a niektoré modely je možné metrologicky overiť.

Presné váhy Kern EG-NM
Modely série EG-NM sú bohato vybavené funkciami. Vedia napríklad počítanie kusov, prá-
cu 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 skrin-
kou. Majú výstup RS232 pre pripojenie tlačiarne alebo PC. Váhy majú internú kalibráciu, 
pri spustení programu prebehne kalibrácia automaticky, bez nutnosti ukladať na misku 
závažie. Váhy radu EG N majú certifikát EU a je možné ich overiť ako stanovené meradlo. 
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.

Analytické váhy Kern ABJ-NM
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, s podporou protokolu GLP a ďalšie. 
Štandardne nemajú výstup RS232, možno ich však takto vybaviť z výroby za príplatok. Do-
vybaviť sa dajú tiež možné setom na stanovenie hustoty. Váhy majú internú kalibráciu, sú 
s certifikátom EÚ a je možné ich overiť ako stanovené meradlo.

Názov Kat.č. Katalóg. cena Cena po zľave
Váhy KB120-3N, 121g/0,001g 7210.1007 270,00 € 216,00 €
Váhy KB240-3N, 241g/0,001g 7210.1009 280,00 € 224,00 €
Váhy KB360-3N, 361g/0,001g 7210.1012 300,00 € 240,00 €
Váhy KB1200-2N, 1210g/0.01g 7210.1015 260,00 € 208,00 €
Váhy KB2000-2N, 2010g/0.01g 7210.1018 270,00 € 216,00 €
Váhy KB2400-2N, 2410g/0.01g 7210.1019 280,00 € 224,00 €
Váhy KB3600-2N, 3600g/0.01g 7210.1024 290,00 € 232,00 €
Váhy KB10000-1N, 10100g/0.1g 7210.1035 260,00 € 208,00 €
Váhy KB650-2NM, 650g/0,01g , možnosť overenia 7210.1042 320,00 € 256,00 €
Váhy KB6500-1NM, 6500g/0,1g , možnosť overenia 7210.1046 320,00 € 256,00 €

Prvotné overenie ES M II (KB 650-2NM) 965-216 70,00 €
Prvotné overenie ES M II (KB 6500-1NM) 965-217 80,00 €

Názov Kat.č. Katalóg. cena Cena po zľave
Váhy EG220-3NM, 220g / 0.001g, možnosť overenia 7210.4020 750,00 € 600,00 €
Váhy EG420-3NM, 420g / 0.001g, možnosť overenia 7210.4040 860,00 € 688,00 €
Váhy EG620-3NM, 620g / 0.001g, možnosť overenia 7210.4062 930,00 € 744,00 €
Váhy EG2200-2NM, 2200g / 0.01g, možnosť overenia 7210.4180 820,00 € 656,00 €
Váhy EG4200-2NM, 4200g / 0.01g, možnosť overenia 7210.4350 880,00 € 704,00 €

Prvotné overenie ES M II (EG 2x a 4x) 965-216 70,00 €
Prvotné overenie ES M I (len EG 620-3NM) 965-201 115,00 €

Názov Kat.č. Katalóg. cena Cena po zľave
Váhy ABJ 80-4NM, 82g / 0.1mg, možnosť overenia 7210.6030 930,00 € 744,00 €
Váhy ABJ 120-4NM, 120g / 0.1mg, možnosť overenia 7210.6032 950,00 € 760,00 €
Váhy ABJ 220-4NM, 220g / 0.1mg, možnosť overenia 7210.6034 1 040,00 € 832,00 €
Váhy ABJ 320-4NM, 320g / 0.1mg, možnosť overenia 7210.6036 1 230,00 € 984,00 €

Prvotné overenie ES M I (ABJ) 965-201 115,00 €

Podrobné technické informácie nájdete v našom hlavnom katalógu alebo ich radi 
poskytneme na požiadanie.


