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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Akciové ceny váh OHAUS PioneerTM

Špeciálna cena na analyzátor  
vlhkosti  OHAUS MB45

25%
ZĽAVA 

Základný rad presných a analytických váh OHAUS Pioneer™ môžete teraz zakúpiť so zľavou 25% z bežných 
predajných cien!

Profesionálnu váhu pre precíznu analýzu vlhkosti s vysokým rozlíšením teraz ponúkame  
za veľmi zaujímavú cenu!

• robustná konštrukcia pre rutinné váženie
• pre laboratórium, učebňu aj prevádzku
• jednoduché ovládanie a prehľadný LCD displej
• veľa štandardných funkcií (percentuálne váženie, indikátor stability, automatická tara 

a prepínanie jednotiek váženia)
• možnosť podveseného váženia
• RS232 rozhranie pre pripojenie váh na tlačiareň alebo PC
• zabudovaná libela pre jednoduché nastavenie váhy do stabilnej polohy
• tri úrovne filtrácie rušivých vplyvov okolitého prostredia

• váživosť 45 g s citlivosťou 1 mg, rozsah teplôt 50 až 200°C
• odolný ABS plast, nerezová vážiaca miska pr. 90 mm, ochranný kryt na displej, držiak 

misky
• rýchly halogénový ohrev (1°C kroky do 200°C za 30 sekúnd)
• opakovateľnosť 0.015 % (pre 10 g vzorku)
• grafický LCD displej s krivkou sušenia, zobrazuje % vlhkosti, pôvodnú a aktuálnu hmot-

nosť a teplotu, dobu sušenia a krivku sušenia
• zvuková signalizácia konca procesu
• textové príkazy a rolovacie menu pre jednoduché nastavenie a používanie
• voliteľné jednotky, štatistické funkcie
• automatické nastavenie 4 teplotných profilov (štandardný, rýchly, stropový a krokový)
• knižnica na uloženie 50 procedúr sušenia
• RS232 rozhranie, GLP protokol s časom a dátumom

Presné váhy 
Názov Kat.číslo Katalóg.cena Akciová cena
Váhy PA213, 210g/0,001 g, ext. kalibrácia 7220.1200 595,00 € 446,00 €
Váhy PA512, 510g/0,01 g, ext. kalibrácia 7220.1204 555,00 € 416,00 €
Váhy PA2102, 2100g/0,01 g, ext. kalibrácia 7220.1206 635,00 € 476,00 €
Váhy PA4101, 4100g/0,1 g, ext. kalibrácia 7220.1210 575,00 € 431,00 €

Váhy PA213C, 210g/0,001 g, int. kalibrácia 7220.1220 755,00 € 566,00 €
Váhy PA512C, 510g/0,01 g, int. kalibrácia 7220.1224 715,00 € 536,00 €
Váhy PA2102C, 2100g/0,01 g, int. kalibrácia 7220.1226 795,00 € 596,00 €
Váhy PA4101C, 4100g/0,1 g, int. kalibrácia 7220.1230 735,00 € 551,00 €

Váhy PA213CM, 210g/0,001 g, int. kalibrácia, overené 7220.1240 885,00 € 664,00 €
Váhy PA512CM, 510g/0,01 g, int. kalibrácia, overené 7220.1244 845,00 € 634,00 €
Váhy PA2102CM, 2100g/0,01 g, int. kalibrácia, overené 7220.1246 925,00 € 694,00 €
Váhy PA4101CM, 4100g/0,1 g, int. kalibrácia, overené 7220.1250 865,00 € 649,00 €

Analytické váhy 
Názov Kat.číslo Katalóg.cena Akciová cena
Váhy PA114, 110g/0,1 g, ext. kalibrácia 7220.1303 885,00 € 664,00 €
Váhy PA214, 210g/0,1 g, ext. kalibrácia 7220.1306 975,00 € 731,00 €
Váhy PA114C, 110g/0,1 mg, int. kalibrácia 7220.1323 1 045,00 € 784,00 €
Váhy PA214C, 210g/0,1 mg, int. kalibrácia 7220.1326 1 135,00 € 851,00 €
Váhy PA114CM, 110g/0,1 mg, int. kalibrácia, overené 7220.1343 1 175,00 € 881,00 €
Váhy PA214CM, 210g/0,1 mg, int. kalibrácia, overené 7220.1346 1 265,00 € 949,00 €

Názov Kat.číslo Katalóg.cena Akciová cena
Analyzátor vlhkosti MB45, 45g / 1mg 7230.0040 2 690,00 € 2 152,00 €

Akcia platí na objednávky obdržané do 30.6.2016. Podrobné technické informácie radi 
poskytneme na požiadanie.

20%
ZĽAVA


