
VF Série
Paletové váhy

Model z lakované oceli s 
indikátorem T51P

Model z nerezové oceli s 
indikátorem T51XW

Spolehlivost, německá precizita, Ohaus kvalita a hodnota!
   Série paletových vah s U-rámem OHAUS VF se skládá z modelů s lakovanými a nerezovými vážícími 

plošinami ve tvaru U, které jsou nekompromisní na kvalitu. Struktura s německou přesností a kvali-
tou s nerezovým ocelovým IP 68 hermeticky uzavřeným snímačem zajišťuje výkon a spolehlivost, 
které odolávají roky dlouhému denního používání v průmyslových podmínkách. Vážící plošiny 
jsou kombinovatelné dvěma OHAUS indikátory s možností ověření v 2.stupni a podávají vždy 
konzistentní a přesné výsledky vážení. Série paletových vah OHAUS VF nabízí unikátní kombinaci 
cenové dostupnosti se všestranností a kvalitou.

Standardní charakteristika
• 2 populární modely s váživostí 600 a 1500 kg
• Modely z lakované oceli nebo z nerezové oceli ve tvaru písmene U
• Konstrukce ve tvaru U umožňuje rychlou manipulaci se zátěží
• Maximální bezpečné přetížení uprostřed 2.5 x na 600 kg modelu a 2 x na 1500 kg modelu.
• 4 IP68 snímače z nerezové oceli v hermeticky uzavřené s laserovým svařováním
• 4 snímače, automaticky nastavitelné nerezové nohy s odnímatelným gumovým krytem
• IP67 krytí a ochrana (proti prachu a ponoření do vody) pro přípojku s 5 m dlouhým kabelem
• Indikátory Ohaus (T51P, T51XW) s vysokým kontrastem a podsvícením, s 25 mm vysokými čísly, 

tříbarevný LED indikace na kontrolní vážení, 7 jednotek vážení, RS 232 rozhraní, množství volitel-
ného příslušenství

• Možnost ověření v 2.stupni s delením1: 3000
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* ISO 9001:2000
 Registered Quality Management System

Specifikace
Model plošiny VFPP-600 VFPP-1500

Použitý materiál Černá, lakovaná ocel s hladkým povrchem
Model plošiny VFSP-600 VFSP-1500

Materiál Nerezová ocel (AISI 304), s matovým a hladkým povrchem
Vnější rozměry 1,256D x 840Š x 78V mm
Kapacita 600 kg 1,500 kg
Max. bezpečné zatížení:
Středový bod
Boční bod
Rohovový bod

1,600 kg
800 kg
400 kg

3,000 kg 
1,500 kg
900 kg

Nivelační prvrky 4 x výkyvné nerezové nohy s nastavitelnou výškou as gumovým krytem
Model snímače 4 x Ohaus SBH, s overením OIML
Emax snímače 500 kg 1,000 kg
Bezpečné přetížení 150% z  Emax
Materiál snímače Nerezová ocel
Ochrana snímače IP68, hermeticky uzavřené s laserovým svárem
Výstupní impedance snímače 350 Ω ± 1 Ω

Excitační napětí snímače 5V ~ 15V, DC/AC
Délka kabely snímače 3.1 m
EC Typová skúška snímače TC6114
Přípojná krabice, materiál a ochrana Nerezová oceľ (AISI 304), IP67
Rozměry přípojné krabice 193D x 75S x 45V mm, s výkonným a odolným 5m kabelem

Model váhy s ověřením 1.st. 6000d - 7500d VFPP-60051P / VFPP-150051P VFSP-60051XW / VFSP-150051XW

Model váhy s ověřením 2.st. , e=1:3000 VFPP-60051PM / VFPP-150051PM VFSP-60051XWM / VFSP-150051XWM

Indikátor OHAUS T51P OHAUS T51XW
Materiál a ochrana ABS plast Nerezová ocel (304), IP66
Jednotky vážení kg, g, lb, oz, lb:oz, t, vlastná
Dislpej Podsvícený LCD, s 25 mm číslicemi, 6-místný, 7-segmentový s 3 LED diodami
Rozhraní Zabudované RS232 a externí vstup (volitelné 2. RS232, RS422/485, AC a DC relé)

Napájení
Interní univerzální zdroj (100 - 240 VAC / 50-60 Hz) / Volitelná dobíjitelná NiMH baterie

AC nebo 6 “C” baterií AC nebo volitelná NiMH baterie

Další vlastnosti Počítání kusů,% a kontrolní vážení, dynamické vážení
Nulová kalibrace, GEO, GMP, čas a datum, Auto Tara, dočasné zvýšení dělení 10x

VF U-paletové váhy pohled ze 
spodu

• Spodní přístup k nerezové 
připevněné krabici s krytím IP67

• 4 x nastavitelné výkyvné ner-
ezové nohy s gumovým krytem

• 4 x nerezové snímače s krytím 
IP68

Nerezové výkyvné nohy s nas-
tavitelnou výškou, s gumovým 
krytem

Pro nerezové 
modely je dodán 
univerzální čistící 
sprej vhodné i do 
potravinářského 
prostředí.
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