Brutto spol. s r.o.
Nová Trnavská 912, 92601 Sereď, Slovensko

Registrovaný výrobca váh v zmysle zákona c.142/2000 Z.z. – rozhodnutím ÚNMS SR č.:R/I-086/2002.
Člen Cechu a Únie výrobcov váh SR, asociácie európskych výrobcov vážiacej techniky C.E.C.I.P.

Plošinové váhy pre dobytok
typ DOVA

Plošinové váhy pre dobytok - typ DOVA

Váhy sú určené pre statické váženie dobytku, ktorý je vážený jednotlivo alebo po viacerých kusoch súčasne. Váhy sú
elektronické a majú oceľovú ohradu. Sú vyhotovené ako stabilne zabudované , alebo prenosné - na vlastnom podvozku.

Funkcie
K váhe je pripojený elektronický displej, ktorý podľa technického
prevedenia disponuje funkciami :
- Zobrazenie naváženej hmotnosti
- Funkcia automatického priemerovania váženia kompenzuje pohyb
dobytku po váhe – zobazovaná hmotnosť je napriek pohybu zvierat
ustálená
- Výstup dát na vážiaci programom (alebo iné spracovanie údajov)
- Signalizácia nadlimitnej/podlimitnej váhy
Elektronický displej váhy môže byť napájaný napätím 12V SS a
odpojiteľný od váhy.
Naše dobytčie váhy sú vyrábané na mieru, podľa požiadavky
zákazníka a preto :
- Rozmery vážiacej plošiny
- maximálnu váživosť
- použitý materiál na výrobu váhy (nerez, oceľ)
- povrchovú úprava váhy si zadáva odberateľ a každá váha sa
vyrába podľa vašich potrieb.
Typ váhy

Váživosť dielik e=d
Kg
Kg

Rozmery vážiacej
plošiny (mm)

DOVA 500

500

0,5

Voliteľný

DOVA 1000 1000

0,5

2000x1000

DOVA 2000 2000

1

Voliteľný

Parametre ukážkových typov váh

(Pre váhu s inými rozmermi, či váživosťou nás, prosím, kontaktujte)

Dova 500
- elektronická váha - určená pre obchodné váženie
Dova 1000
- elektronická váha pre hovädzí dobytok
- váha je úradne overená a určená pre obchodné váženie
Dova 2000
- elektronická váha vyhotovená podľa požiadaviek zákazníka
- váha je úradne overená a určená pre obchodné váženie
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