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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Štandardnou vlastnosťou týchto váh je in-
teligentný výkon pre aplikácie, ktoré poža-
dujú extrémnu presnosť. Použitie špeciál-
neho snímača (High Speed Single Module) 
pre zaistenie jedinečnej presnosti výsled-
kov váženia, umožnilo konštruovať váhu 
s váživosťou do 220 g a citlivosťou 0.01 mg 
v celom rozsahu váženia. AutoCal™ auto-
matická justáž používa dve zabudované 
závažia a vykonáva lineárnu kalibráciu váh 

Spoločnými črtami sú robustnej konštruk-
cie pre rutinné váženie a to v laboratóriu, 
učebni, ale aj v prevádzke, jednoduché 
ovládanie a prehľadný LCD displej. Váhy sú 
vybavené mnohými štandardnými funkcia-

Semi-mikro váhy OHAUS Explorer®

Akciové ceny váh OHAUS PioneerTM

Spoločnosť OHAUS predstavila nový rad váh Explorer®, kde niektoré modely poskytujú 
päťmiestne rozlíšenie v širokom vážiacom rozsahu. Váhy disponujú vlastnosťami 
a funkciami, patriacimi prístrojom najvyššej kategórie, avšak pri zachovaní veľmi 
rozumnej ceny. Poďme si ich teda aspoň stručne predstaviť.

Túto špeciálnu ponuku ste mohli zaznamenať na našom e-shope a pretože výrobca ju predĺžil 
až do 18. 12. 2015, chceli by sme ju tu pripomenúť. Základný rad presných a analytických váh 
OHAUS PioneerTM máte teraz možnosť zakúpiť so zľavou 25% z bežných predajných cien!

pre minimalizáciu chýb pri vážení a pre za-
istenie presných výsledkov. Moderný intu-
itívny softvér poskytuje maximálny kom-
fort obsluhy. Vďaka dotykovej obrazovke 
s  ikonkami a SmarText™ 2.0 softvéru, je 
ovládanie váh Explorer veľmi jednoduché 
a pohodlné. Váhy majú možnosť uloženia 
výsledkov do produktovej knižnice (99 po-
ložiek pre bežné aplikácie váženia a 10 po-
ložiek pre receptúry) a USB port umožňuje 

mi (percentuálne váženie, indikátor stabili-
ty, automatická tara a prepínanie jednotiek 
váženia), majú možnosť podveseného vá-
ženia. RS232 rozhranie slúži pre pripojenie 
váhy na tlačiareň alebo PC. Zabudovaná li-

Modely bez overenia 
Typ Rozsah g Citlivosť mg Reprodukovateľnosť 

mg
pr. misky Kat.č. EUR za kus

EX125D 52 / 120 0,01 / 0,1 0,1 80 7220.2350 3 600,00 €
EX125 120 0,01 0,02 80 7220.2352 3 800,00 €
EX225D 120 / 220 0,01 / 0,1 0,02 / 0,1 80 7220.2354 4 000,00 €
EX225D/AD 120 / 220 0,01 / 0,1 0,02 / 0,1 80 7220.2356 5 300,00 €
EX225/AD 220 0,01 0,03 80 7220.2358 8 500,00 €

Úradne overené modely 
Typ Rozsah g Citlivosť mg Reprodukovateľnosť 

mg
pr. misky Kat.č. EUR za kus

EX125DM 52 / 120 0,01 / 0,1 0,1 80 7220.2360 3 900,00 €
EX125M 120 0,01 0,02 80 7220.2362 4 100,00 €
EX225DM 120 / 220 0,01 / 0,1 0,02 / 0,1 80 7220.2364 4 300,00 €
EX225DM/AD 120 / 220 0,01 / 0,1 0,02 / 0,1 80 7220.2366 5 600,00 €
EX225M/AD 220 0,01 0,03 80 7220.2368 8 800,00 €

priamy zápis dát na flash disk. Použitie váh 
viacerými užívateľmi je možné spravovať 
vytvorením profilov. Z ďalších vyspelých 
funkcií týchto váh je možné menovať na-
príklad bezdotykové senzory, automatic-
ké dvere proti prúdeniu vzduchu, indikáciu 
min. návažku, reálny čas pre plnú podporu 
GLP / GMP protokolov, zabudovaný ionizá-
tor (pri modeloch s automatickými dvier-
kami).

bela uľahčuje nastavenie váhy do stabilnej 
polohy a tri úrovne filtrácie eliminujú ruši-
vé vplyvy okolitého prostredia. Podrobné 
technické údaje nájdete v našom katalógu 
na strane 606 alebo si ich vyžiadajte.

Presné váhy 
Názov Kat.číslo Kat.cena Akciová cena
Váhy PA213, 210g / 0,001 g, ext. kalibrácia 7220.1200 590,00 € 443,00 €
Váhy PA512, 510g / 0,01 g, ext. kalibrácia 7220.1204 550,00 € 415,00 €
Váhy PA2102, 2100g / 0,01 g, ext. kalibrácia 7220.1206 630,00 € 480,00 €
Váhy PA4101, 4100g / 0,1 g, ext. kalibrácia 7220.1210 570,00 € 429,00 €

Váhy PA213C, 210g / 0,001 g, int. kalibrácia 7220.1220 745,00 € 559,00 €
Váhy PA512C, 510g / 0,01 g, int. kalibrácia 7220.1224 705,00 € 529,00 €
Váhy PA2102C, 2100g / 0,01 g, int. kalibrácia 7220.1226 785,00 € 589,00 €
Váhy PA4101C, 4100g / 0,1 g, int. kalibrácia 7220.1230 725,00 € 545,00 €

Váhy PA213CM, 210g / 0,001 g, int. kalibrácia, overené 7220.1240 880,00 € 660,00 €
Váhy PA512CM, 510g / 0,01 g, int. kalibrácia, overené 7220.1244 840,00 € 630,00 €
Váhy PA2102CM, 2100g / 0,01 g, int. kalibrácia, overené 7220.1246 920,00 € 690,00 €
Váhy PA4101CM, 4100g / 0,1 g, int. kalibrácia, overené 7220.1250 860,00 € 645,00 €

Analytické váhy
Názov Kat.číslo Kat.cena Akciová cena
Váhy PA114, 110g / 0,1 g, ext. kalibrácia 7220.1303 880,00 € 660,00 €
Váhy PA214, 210g / 0,1 g, ext. kalibrácia 7220.1306 969,00 € 729,00 €
Váhy PA114C, 110g / 0,1 mg, int. kalibrácia 7220.1323 1 035,00 € 777,00 €
Váhy PA214C, 210g / 0,1 mg, int. kalibrácia 7220.1326 1 124,00 € 845,00 €
Váhy PA114CM, 110g / 0,1 mg, int. kalibrácia, overené 7220.1343 1 170,00 € 879,00 €
Váhy PA214CM, 210g / 0,1 mg, int. kalibrácia, overené 7220.1346 1 259,00 € 945,00 €

25%
ZĽAVA

Zvýhodnené ceny platia pre objednávky prijaté do 18. 12. 2015.


