
SPECIALISTER I 
VÆGTE OG VEJEUDSTYR

 fra 0,01mg til 100t

CBH Vægte har et meget stort
produktprogram i indikatorer 
og styringer til mange forskel-
lige opgaver, de kan leveres i 
kabinet eller til montering på 
DIN skinne. De kan ligeledes 
leveres med analog eller seriel 
udgang og Profibus, Profinet 
m.v. for tilslutning til computer 
eller PLC. 

CBH Vægte har et meget stort sortiment af vejeceller og mount i både rustfri stål, 
galvaniseret stål og aluminium til anvendelse i alle former for vægte, indbygning i 
maskiner, under siloer og tanke m.v. Vi kan også levere både vejeceller og indikator-
er til anvendelse i ATEX områder. 
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Kvalitet til

konkurrencedygtige priser



CBH vægte kan leverer mange forskellige typer  laboratorievægte til
brug hvor der er store krav til nøjagtigheden, og med mulighed for deling

helt ned til 0,01 mg. CBH har et meget stort produktprogram i laboratorievægte 
fra vores europæiske leverandører Dini Argeo og Kern. 

LABRATORIEVÆGTE

TÆLLEVÆGTE

PAKKEVÆGTE

Service og reparationer af vægte, på eget værksted Vi udfører også akkrediterede kalibreringer og reverifikationer



Vi leverer et stort udvalg af kran og hængevægte med kapacitet fra 15 kg. 
og op til 50 ton. Vægtene kan leveres med fjerndisplay og

med verifikation.

CBH Vægte leverer platformvægte efter mål og med kapacitet ud fra 
kundens ønske, her er den vist i rustfri stål, men levers også i malet og 

galvaniseret udførelse. 

KRAN- & HÆNGEVÆGTE

PLATFORMSVÆGTE

VÆGTE TIL INDUSTRI, KONTOR, TRANSPORT,
LAGER OG BUTIKKER

Vi udfører også akkrediterede kalibreringer og reverifikationer



WWS platformene fra Dini Argeo
leveres i forskellige størrelser, og med 
kapacitet fra 600 til 25000 kg. med
vejeinterval fra 0,5 til 10 kg., hvilket 
sikrer en meget nøjagtig vejning.

Vægtene kan bruges som
selvstændige vægte med aflæsning af 
de enkelte display eller kobles trådløst 
til indikator med printer monteret i 
praktisk kuffert.
Vægtene er meget fleksible og 
kan blandt andet bruges til vejning 
af køretøjer, skibscontainere og 
maskinkonstruktioner m.v.

Palleløftere med vægt og pallevægte 
leveres i rustfri, malet eller galvaniseret
udførelse med forskellige kapaciteter
og deling. De kan også leveres med
verifikation og til anvendelse i
ATEX områder.

ALTID KVALITET TIL
KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

For yderligere information eller vejledning
ring 75 56 73 10 eller send en mail på info@cbh-vaegte.dk
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