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Jeřábové váhy jsou užitečnými pomocníky v běžném provozu. Používají se pro vážení 
materiálů, surovin a břemen ve všech provozech, jakými jsou například strojírny, slévárny, 
sklady materiálu nebo ve stavebnictví.

Lze je využít jak pro obchodní styk, tak pro kontrolní vážení.
Závěsné jeřábové váhy lze jednoduše rozdělit na 2 kategorie: A) váhy obchodní – pro použití 
v obchodním styku, B) váhy technologické – pro kontrolní vážení. Jeřábové váhy mají robustní 
tělo, jsou opatřeny závěsnými prvky – horním třmenem určeným pro zavěšení váhy na hák 
jeřábu a dolním hákem pro zavěšení břemene. V základním provedení jsou většinou dodávány 
se závěsnými prvky, dálkovým ovládáním a dobíječkou.

První kategorie, váhy ověřitelné, jsou dodávány včetně prvotního ověření-certifikace dle 
zákona o metrologii, které je platné po dobu 2 let a váhy lze používat v obchodním styku. 
Umožňují stanovit cenu zboží nebo materiálu na základě zobrazené hmotnosti břemene 
na displeji váhy. Elektronika váhy je dokonale utěsněna proti prachu a vodě krytím IP-65. 
Předností jeřábových vah, je snadné vyjmutí akumulátoru pro dobíjení a natočení displeje do 
požadovaného zorného úhlu. Váhy mají velký, dobře čitelný LED displej a snadno se ovládají.

Druhá kategorie, váhy technologické, jsou bez možnosti ověření pro obchodní vážení. Tento 
typ vah nepodléhá ověření a nesmí se tak používat pro obchodní vážení. Využití nacházejí 
jako kontrolní měřidla v různých provozech, kde je potřeba mít přehled o hmotnostech 
manipulovaného materiálu. 
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jeřábové váhy technologické - neověřitelné

Závěsné váhy CAS THZ jsou určené pro vážení v různých provozech, slévárnách, skladech 
hutního materiálu, stavebnictví atd. Materiál základního těla váhy je slitina železa. 
Tenzometrický snímač je vyroben z ušlechtilé oceli. Výhodou této váhy je červeně svítící 
LED displej s výškou číslic 38mm, který je výborně čitelný. Elektrickým zdrojem váhy je 
bezúdržbový akumulátor 6V/10Ah. 

Charakteristika: 
 délka provozu na jedno nabití je cca 80 hodin
 vhodná pro kontrolní převažování zavěšených břemen
 funkce váhy - nulování, tárování, HOLD, provozní teplota: -10°C až +40°C
 dálkové ovládání, závěsné oko a hák je již v ceně váhy

 jeřábová váha technologická CAS ThZ

Uplatnění těchto vah je všude tam, kde je potřeba vážit břemena ve visu.
Jsou určeny pro kontrolní vážení.
Závěsné váhy OCS-A jsou určené pro vážení v různých provozech, slévárnách, skladech 
hutního materiálu, stavebnictví atd.

Charakteristika:
 materiál základního těla váhy je slitina železa
 tenzometrický snímač je vyroben z ušlechtilé oceli
 LED displej jasně svítící s výškou číslic 30 mm je výborně čitelný
 elektrickým zdrojem váhy je bezúdržbový akumulátor 6V/5Ah
 délka provozu na jedno nabití je cca 20 hodin
 funkce váhy – tárování, nulování, sčítání navážek, HOLD, provozní teplota: -10°C až +40°C
 dálkové ovládání, závěsné oko a hák je již v ceně váhy

 jeřábová váha technologická oCS-A

TeChniCké pArAmeTry dle noSnoSTi

Typ Váživost
(kg)

Dílek 
(g)

Rozměry (mm)
Hmotnost

(kg)šířka
(mm)

hloubka
(mm)

výška
(mm)

CAS.THZ.3t 3 000 1 000 230 350 585 30

CAS.THZ.5t 5 000 2 000 230 350 585 30

CAS.THZ.10t 10 000 5 000 230 350 770 47

TeChniCké pArAmeTry dle noSnoSTi

Typ Váživost
(kg)

Dílek Rozměry (mm)
Hmotnost

(kg)váživosti po 
(g)

šířka
(mm)

hloubka
(mm)

výška
(mm)

OCSA.15t 15 000 5 000 230 360 900 65

OCSA.20t 20 000 10 000 230 360 940 69

•  pro kontrolní vážení
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Závěsné váhy OCS-S jsou určené pro vážení v různých provozech, výrobnách, skladech
hutního materiálu, stavebnictví atd. Základní tělo váhy je v hliníkovém zapouzdření.
Tenzometrický snímač je vyroben z ušlechtilé oceli. LCD displej podsvícený s výškou číslic 22 
mm je výborně čitelný. Elektrickým zdrojem váhy jsou akumulátory 3 x baterie AA 1,5 V. 

Charakteristika:
 délka provozu cca 60 hodin.
 funkce: vážení, tárování, HOLD
 provozní teplota: 0°C až +40°C.

 Závěsná váha technologická oCS-S

Závěsná váha technologická OCS-M

Charakteristika:
 displej – LED červený, 5 míst , velikost 30 mm
 klávesnice – 8 funkcí: ON/OFF, ZERO, TARE,M+, MR, CL,HOLD, BRUTTO/NETTO
 rozsah Táry : 100 %
 napájení : DC 6V / 5Ah
 indikace stavu baterie
 automatický úsporný režim při nečinnosti
 základní provedení s dolním hákem a horním třmenem
 provoz na baterie 20 hodin
 pracovní teplota -10°C ~ +40°C
 dálkové ovládání v ceně s dosahem min.

 Závěsná váha technologická oCS-m

TeChniCké pArAmeTry dle noSnoSTi

Typ Váživost
(kg)

Dílek
(g)

Rozměry (mm)
Hmotnost

(kg)šířka
(mm)

hloubka
(mm)

výška
(mm)

OCSS.0,5t 500 200 130 50 240 1

TeChniCké pArAmeTry dle noSnoSTi

Typ Váživost
(kg)

Dílek
(g)

Rozměry (mm)
Hmotnost

(kg)šířka
(mm)

hloubka
(mm)

výška
(mm)

OCSM.1t 1 000 500 225 110 360 5
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Jedná se jeřábovou váhu renomovaného jihokorejského výrobce vah, společnosti CAS, jejíž 
váhy jsou známé svou kvalitou a spolehlivostí po celém světě. Tato váha je vhodná do míst, 
kde je vyžadováno vážení zboží ve visu, jako jsou průmyslové a výrobní podniky, sklady, 
distribuční centra, překladiště atd.

Charakteristika:
 provedení: slitina
 velký, dobře čitelný, 5-ti místný LED displej, výška číslic 30 mm
 bezpečnostní hák
 provoz na akumulátor
 provozní teplota -10°C až +40°C
 součástí váhy je dálkové ovládání, ovládání funguje v dosahu  6 až 9m, s úhlovou výchylkou 

  do 60°.
 náhradní akumulátor a nabíječka je v ceně váhy
 prvotní ES ověření pro obchodní vážení je v ceně váhy

 jeřábová váha ověřitelná Caston ii

Jedná se jeřábovou váhu renomovaného jihokorejského výrobce vah, společnosti CAS, jejíž 
váhy jsou známé svou kvalitou a spolehlivostí po celém světě. Tato váha již na první pohled 
upoutá svou robustností, díky které je tato váha vhodná i do nejnáročnějších prostředí, jako 
jsou průmyslová,hutnická, výrobní a další prostředí.

Charakteristika:
 provedení: vysoce odolná slitina
 velký, dobře čitelný, 5-ti místný LED displej, výška číslic 30 mm
 otočný, výkyvný, bezpečnostní hák
 provoz na akumulátor
 provozní teplota -10°C až +40°C
 součástí váhy je dálkové ovládání, ovládání funguje v dosahu 6 až 9m, s úhlovou výchylkou 

  do 60°
 náhradní akumulátor a nabíječka je v ceně váhy
 prvotní ES ověření pro obchodní vážení je v ceně váhy

 jeřábová váha ověřitelná Caston iii

TeChniCké pArAmeTry dle noSnoSTi

Typ Váživost
(kg)

Dílek
 (g)

CASTON.II.2t 2 000 1 000

CASTON.II.3t 3 000 1 000

CASTON.II.5t 5 000 2 000

TeChniCké pArAmeTry dle noSnoSTi

Typ Váživost
(kg)

Dílek
(g)

CASTON.III.2t 2 000 1 000

CASTON.III.3t 3 000 1 000

CASTON.III.5t 5 000 2 000

jeřábové váhy - ověřitelné  

 pro obchodní vážení
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Jedná se jeřábovou váhu renomovaného jihokorejského výrobce vah, společnosti CAS, jejíž 
váhy jsou známé svou kvalitou a spolehlivostí po celém světě. Tato váha již na první pohled 
upoutá svou robustností, díky které je tato váha vhodná i do nejnáročnějších prostředí, jako 
jsou průmyslová, hutnická, výrobní a další prostředí. 

U těchto modelů je nutné připočítat cenu za bluetooth terminál, kde může obsluha 
neustále sledovat aktuální hmotnost a pohodlně ovládat funkce váhy.

Charakteristika:
 provedení: vysoce odolná slitina
 velký, dobře čitelný, 5-ti místný LED displej, výška číslic 30 mm
 otočný, výkyvný, bezpečnostní hák.
 provoz na akumulátor, výdrž cca 40 hodin provozu
 provozní teplota -10°C až +40°C
 komunikace – odesílání dat přes bluetooth
 přenos dat až na 100 metrů
 možnost připojení tiskárny k základně terminálu pro tisk vážního lístku
 náhradní akumulátor a nabíječka je v ceně váhy
 prvotní ES ověření pro obchodní vážení je v ceně váhy
 příslušenství: Bluetooth terminál TWN k jeřábovým vahám Caston

 jeřábová váha ověřitelná Caston iii s bT komunikací

Dálkový terminálový ovladač a zobrazovač CAS TWN mimo ovládání standardních funkcí váhy
(zapínání a vypínaní váhy CASTON, tárování, nulování, HOLD - zprůměrování při pohyblivé 
zátěži) také zobrazuje aktuální hmotnost na grafickém TFT displeji, umožňuje označení 
navážek dle produktového ID kódu, sumarizaci navážek, eviduje datum a čas, odesílá vážní 
data pro PC nebo tisk vážních lístků.
Díky terminálu TWN lze přímo odesílat vážní údaje do PC nebo do tiskárny přes bluetooth bez 
nutnosti usazení terminálu do dobíjecí základny (jako u ovladače TW-100). Sumarizaci 
(sčítání) navážek lze provádět přímo v terminálu, nebo v návaznosti na tisk vážních lístků na 
tiskárně.
Technické parametry, komunikace: 
Komunikace s váhou: přes BlueTooth na frekvenci 2.400 až 2.483,5MHz, 78. kanál, typ GFSK 
Dosah: 50 až 100 m.
Komunikace s tiskárnou: přes Bluetooth, přenosová rychlost 9.600 baudů.
Provozní teplota: -10°C až +40°C.
Napájení: z akumulátoru 2,2V / 750mAh.
Doba provozu z akumulátoru: až 6 hodin.
100 popisků, 5000 vážních dat.
sluneční štítek pro lepší čitelnost displeje.
alfanumerická klávesnice.
možnost připojení k software TW-Works.

TWN.BT.TERMINAL

 bluetooth terminál TWn k jeřábovým vahám CASTon bT

TeChniCké pArAmeTry dle noSnoSTi

Typ Váživost
(kg)

Dílek
(g)

CASTON.III.BT.2t 2 000 1 000

CASTON.III.BT.3t 3 000 1 000

CASTON.III.BT.5t 5 000 2 000
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Masivní kryt z oceli, opatřené vypalovaným lakem
Displej složený z vysoce svítivých diod LED, výška číslic 40 mm, dobrá čitelnost i za špatných
světelných podmínek.
Napájení z vnitřního vyměnitelného akumulátoru
Výdrž na jedno nabití cca 60 h při typické práci
Pracovní teplota schválená pro metrologické použití je -10 /+40 °C
Klávesnice s pěti tlačítky: Nulování, Tárování, Pracovní mód, Tisk a Zap/vyp
Dodávka zahrnuje radiofrekvenční dálkové ovládání s dosahem 20 m
Hák a závěsné oko jsou v ceně váhy
Prohlášení o shodě je součástí dodávky
Atesty připojených členů jsou součástí dodávky
Váha může být vybavena rádiovým přenosem pro bezdrátové spojení s PC nebo s tiskárnou

Funkce:
 nulování, tárování
 vysoké rozlišení x 10
 přepínání Brutto/Netto
 součtování
 +/- kontrola
 vážení v procentech
 funkce PEAK - záznam maximální hodnoty
 funkce HOLD - blokování zaznamenané hodnoty

 jeřábová váha ověřitelná dini mCW hU10m

TeChniCké pArAmeTry dle noSnoSTi

Typ Váživost
(kg)

Dílek
(g)

Hmotnost
 (kg)

DINI.MCW.HU10M 10 000 2 000 73


