
 

    

                                ZÁVESNÉ ŽERIAVOVÉ VÁHY 
      HEM-CS            

 

 

 

Firma HEMAK s.r.o. je dodávateľom závesných 

žeriavových váh pre váženie produktov a  

materiálov v priemysle a obchode. Výhodou 

závesných váh je úspora miesta a 

váženie priamo pri manipulácii s materiálmi. 

Podľa požiadavky zákazníka je možné dodať  

niekoľko variant a konfigurácií s rôznou  

váživosťou , dátovými prenosmi a pod. Žeriavové 

váhy sú osadené v robustnom puzdre 

s integrovaným displejom. 

Závesné žeriavové váhy je možné dodať ako 

technologické alebo obchodné váhy. 
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 HEM-CS 

Typ váhy 

Technologická alebo obchodná váha podľa 
odporučenia  
 

Funkcie Nulovanie, Netto, Brutto, Tara 

Spôsob váženia staticky (v kľude) 

Váživosť Od 300 kg do 15 000 kg 

Pracovná teplota Od -10 ° C do + 40 ° C 

Napájanie Dobíjateľná batéria 

Možnosti konektivity LAN RS 232,Bluetooth 

Externé zariadenia PC, externý displej, diaľkový ovládač, tlačiareň 

• Jednoduchá a rýchla montáž váhy  

• Možnosť využitia aj na prenos bremena 

• Technologické alebo Obchodné váženie (váha 
pre úradné overenie)  

• Možnosť ovládania priamo na váhe alebo 
pomocou diaľkového ovládača 

•  Možnosť dátového prenosu  

• Váživosť od 300 kg do 15 000 kg 
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• S možnosťou dodania vážiaceho SW pre 
spracovanie a archivovanie dát a tlač 
výstupných protokolov v prostredí MS 
Windows 

• K dispozícii sú náhradné batérie pre plynulý 
priebeh procesov váženia 

• Rôzne konfigurácie žeriavových váh na 
základe požiadaviek zákazníka 

• Pevné a odolné prevedenie vhodné do 
ťažkých prevádzok 
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