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Scanvaegt 1200
Bänkvåg för fuktiga och torra miljöer 

Scanvaegt 1200 är en robust och driftsäker 
bänkvåg tillverkad i rostfritt stål som tål 
användning även i mycket tuffa industriella 
miljöer.

Finns i 3 stycken olika dimensioner och 
storlekar. Från 250x300mm med vägning-
skapacitet på 3 kg/1 g eller 6 kg/2 g. 

Scanvaegt SV10
Snabb, flexibel och kraftfull viktindikator 

Scanvaegt SV10 är designad med fokus på 
användarvänlighet.

Stor processorkraft, effektiv stabilisering-
sprogramvara, ”Triple Range” tre vägning-
sområden och många programmeringsmö-
jligheter gör samtidigt SV10 till en såväl 
snabb, driftsäker och flexibel viktindikator, 
som kan anslutas till alla Scanvaegts bord-, 
golv- och pallvågar.

10% 10%

DS-673/676 Kontrollvåg
Användarvänlig kontrollvåg med IP68

DS-673SS och DS-676SS är två kompa-
kta och robusta kontrollvågar med ett 
rengöringsvänligt kabinett i rostfritt stål. 

Den ena modellen - DS-673SS - har täthets-
grad IP68 och kan därför tåla användning i 
våta miljöer.

DS-166 Kontrollvåg
Snabb och enkel kontrollvåg 

DS166 är en snabb och enkel kontrollvåg. 
Den finns antingen med en viktindikator på 
pelare monterad på vågens underdel, eller 
en lös viktindikator för fri placering.

10% 10%

Scanvaegt 3800
Robust golvvåg för nedbyggning eller fri-
liggande placering.

De är tillverkade i rostfritt stål eller galvan-
iserat stål och finns med viktkapacitet upp 
till 3000 kg.

Standarddimension 1500x1250mm

Scanvaegt 3100 
Flexibel, flyttbar pallvåg 

Pallvåg 3100 är en kompakt lösning för 
vägning av pallar. Vågen tar bara upp lite 
utrymme och är därför lätt att placera och 
flytta efter behov.

Pallvågen finns i galvaniserat eller rostfritt 
utförande med viktkapaciteter 150, 300, 600, 
100, 1500 eller 3000 kg.

10% 10%

Scanvaegt 3220
Kompakt, användarvänlig skänkvagnsvåg 

Scanvaegts skänkvagnsvåg är ett utmärkt 
golvvåg med extra låg konstruktion som är 
speciellt utformad för vägning av skänkvag-
nar. Den kompakta vågen kräver väldigt lite 
utrymme och är bara 35 mm hög.

Vägningsekapacitet:
300 kg/100 g
600 kg/200 g

LCW - Golvvåg
En mycket robust och gedigen plattformsvåg 
som är konstruerad för att klara en tuff han-
tering. Vågen kan placeras direkt på golv eller 
annan plan yta, monteras nedsänkt i golvnivå 
eller byggas in i en transport eller maskin- 
linje.

Bryggstorlek (L x B) 1500 x 1500 mm
Kapacitet  6000 kg
Upplösning  2 kg

10% 10%

LW - Lyftvagnsvåg
Robust Lyftvagnsvåg med 4 st lastceller 
för noggrann och exakt vägning. Skyddad 
viktindikator med tydliga siffror och bakgr-
undsbelysning för viktavläsning även i sämre 
ljusförhållanden.

Vågen har inbyggd laddningsbart batteri 
med min 15h drifttid.

Kapacitet: 2000 kg
Upplösning: 1 kg

LWC - Pallvåg
En robust och kraftig pallvåg för industriellt 
bruk för vägning av pallar eller annat gods.
Vågen är lågbyggd – 78 mm.  Kraftig stålkon-
struktion med elektrolytförzinkad yta.

Kapacitet: 2000 kg
Upplösning: 1 kg

SPECIALPRIS: 9 900 SEK exkl. moms

10% SPECIAL!

Just nu har vi kampanjpriser på några utvalda favoriter ur vårt standardsortiment av Scanvaegt
produkter. Kampanjen sträcker sig fram till den 30 november eller så länge lagret räcker. Mer 
information om produkterna finns på vår hemsida - eller ring oss så berättar vi mer! Ring in din 
beställning och uppge koden SVS20 för att få din rabatt! Tel. 031-709 07 07

JUST NU!
10% RABATT NÄR 

DU ANGER 
KODEN SVS20


