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ÖVRIG	  INFORMATION:	  
Denna	  balkvåg	  från	  Ek	  Industriprodukter	  är	  testad	  och	  	  
uppfyller	  alla	  krav	  som	  man	  vanligtvis	  ställer	  på	  en	  	  
normal	  balkvåg.	  	  
Balkvågen	  levereras	  med	  eM	  instrument	  i	  rosfriM	  stål.	  
5	  m	  kabel	  Oll	  display.	  	  
Balkvågen	  är	  flexibel	  och	  kan	  ställas	  med	  8a	  meters	  
mellanrum.	  	  
Denna	  våg	  fungerar	  lika	  bra	  på	  eM	  lastbilsflak	  som	  i	  en	  
ladugård	  eller	  en	  lagerlokal.	  
Man	  kan	  läM	  bygga	  en	  plaSorm/	  djurbur	  som	  monteras	  
på	  balkvågen.	  På	  undersidan	  av	  balkvågen	  siMer	  transporthjul.	  
Vågen	  har	  RS232	  uMag.	  
CE	  godkänd.	  2	  års	  garanO.	  

Balkvåg	  	  	  STORSÄLJARE	  	  	  
Art.nummer	   Kapacitet/noggrannhet	   Storlek	  balkar	  (mm)	  

BV3000	   3000kg/	  1kg	   L	  1000	  x	  B	  100	  x	  H	  90	  	  

EK INDUSTRIPRODUKTER AB 
Allégatan 47 
334 33 Anderstorp 
Tel: 0371- 585 510  
Mail: info@eip.se  

   
   



Art.nummer	   Kapacitet/noggrannhet	   Storlek	  U-‐balk	  (mm)	  

PV3000	   3000kg/	  1kg	   L	  1250	  X	  B	  840	  X	  H	  90	  

EK INDUSTRIPRODUKTER AB 
Allégatan 47 
334 33 Anderstorp 
Tel: 0371- 585 510  
Mail: info@eip.se  

   
   

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
Denna	  pallvåg	  är	  en	  storsäljare,	  mycket	  prisvärd	  och	  robust	  våg.	  	  
En	  våg	  som	  håller	  år	  e_er	  år.	  
MåManpassad	  för	  Europapallar.	  Används	  i	  industriell	  miljö	  och	  lantbruksmiljö.	  	  
Vågen	  har	  4	  st	  lastceller.	  

Vågen	  har	  alla	  finesser:	  Tara,	  Nollställning,	  On/OFF,	  
Drivs	  med	  230	  volt	  samt	  med	  uppladdningsbara	  baMerier.	  	  
Pallvågen	  har	  handtag	  och	  hjul	  för	  enkel	  förflyMning.	  
Instrumentet	  är	  Ollverkat	  helt	  i	  rosbriM	  stål.	  Har	  stora	  tydliga	  LCD	  siffror.	  
RS232	  utgång.	  
Väggfäste	  medföljer.	  	  
Kabel	  längd	  mellan	  U	  balk	  och	  instrument	  är	  5	  meter.	  
Instrumentet	  har	  inbyggd	  uppladdningsbart	  baMeri	  vilket	  gör	  aM	  vågen	  är	  
extra	  flexibel.	  	  
CE	  godkänd.	  2	  års	  garanO.	  

Pallvåg	  	  	  	  	  STORSÄLJARE	  	  	  
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Art.nummer	   Kapacitet/	  noggrannhet	   Storlek	  (mm)	  

RVMACC7-‐02	   7,5kg/	  0,2g	   260	  x	  220	  

RVMAC15-‐05	   15kg/	  0,5g	   260	  x	  220	  

RVMAC30-‐1	   30kg/	  1g	   260	  x	  220	  

Räknevåg	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
Räknevågar	  från	  Ek	  Industriprodukter	  AB	  är	  utrustade	  med	  den	  absolut	  
senaste	  tekniken.	  
Det	  går	  smidigt	  aM	  byta	  mellan	  olika	  produkter	  som	  skall	  vägas	  och	  räknas.	  	  
Alla	  räknevågar	  har	  inbyggda	  uppladdningsbara	  baMerier.	  	  
Det	  går	  också	  aM	  driva	  vågen	  med	  220	  volt.	  	  
Denna	  våg	  används	  både	  som	  räknevåg,	  brev	  och	  paketvåg.	  	  
Vågarna	  har	  konstant	  On	  läge.	  	  
Stora	  tydliga	  LED	  siffror	  med	  upplyst	  bakgrund.	  
CE	  godkänd.	  2	  års	  garanO.	  
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Paketvåg	  med	  större	  plaSorm	  

Art.nummer	   Kapacitet/
noggrannhet	  

Storlek	  (mm)	   Egenvikt	  

PV200-‐50XL	   200kg/	  50g	   500x500	   10kg	  

PV300-‐100XXL	   300kg/	  100g	   900x600	   13kg	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
PlaSormsvågar	  men	  en	  stabil	  konstrukOon.	  
Vågarna	  har	  4	  st	  lastceller.	  Stora	  justerbar	  tassar.	  	  
Drivs	  med	  adapter	  (ingår)	  eller	  med	  baMeri.	  	  
Kabel	  mellan	  plaMa	  och	  instrument	  är	  1,5	  m.	  	  
Väggfäste	  Oll	  displayen	  medföljer.	  	  
Vågarna	  har	  följande	  funkOoner:	  
Kg/lb,	  Tara/Hold	  (fryser	  viktvisningen)	  On,	  Off.	  	  
Bakgrundsbelyst	  LCD	  display.	  	  
AutomaOsk	  avstängning	  e_er	  5	  min	  
kan	  ändras	  Oll	  konstant	  Onläge.	  	  
RS	  232	  uMag.	  
CE	  godkänd.	  2	  års	  garanO.	  
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Art.nummer	   Kapacitet/noggrannhet	   Storlek	  (mm)	  

PV30-‐10	   30kg/10g	   330	  x	  330	  x	  65	  	  

PV60-‐20	   60kg/	  20g	   330	  x	  330	  x	  65	  

PV150-‐50 150kg/	  50g	   330	  x	  330	  x	  65	  

Paketvåg	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
En	  mycket	  robust	  paketvåg	  för	  industri,	  lager	  och	  kontor.	  	  
PlaSormen	  har	  en	  rosbri	  överdel.	  	  
Displayen	  kan	  placeras	  på	  vägg.	  Väggfäste	  medföljer.	  	  
Kabelns	  längd	  är	  ca	  1,5	  meter.	  	  
Vågen	  har	  4	  olika	  funkOonsknappar:	  On/	  Off,	  Hold	  (fryser	  viktvisningen)	  Unit	  
(växlar	  mellan	  Kg	  och	  Ibs)	  Nollställning	  och	  Tara.	  	  
TareringsfunkOon	  över	  hela	  arbetsområdet.	  Vågen	  levereras	  med	  automaOsk	  
avstängning	  e_er	  3	  minuter.	  Denna	  funkOon	  kan	  ställas	  om	  Oll	  konstant	  On	  
läge.	  Tydlig	  LCD	  display.	  	  
Vågen	  drivs	  med	  adapter	  (medföljer)	  eller	  6	  st	  AA	  baMerier.	  	  
Underhållsfri.	  Går	  läM	  aM	  byggas	  in	  i	  packbord.	  	  
RS	  232	  uMag	  för	  skrivare	  och	  dator.	  
CE	  godkänd.	  2	  års	  garanO	  
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Art.nummer	   Kapacitet/noggrannhet	   Storlek	  (mm)	  

PACV150-‐50	   150kg/	  	  50g	   300	  x	  290	  x	  30	  

Paketvåg	  	  BUDGET

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
Denna	  paketvåg	  	  har	  en	  rosbri	  plaSorm	  med	  lös	  display.	  	  
Vågen	  har	  följande	  funkOoner:	  ON/OFF,	  Tara,	  Nollställning.	  	  
Vågen	  har	  automaOsk	  avstängning	  e_er	  3	  min	  och	  går	  inte	  aM	  ta	  bort.	  	  
När	  vågen	  är	  avstängd	  visas	  en	  klocka	  i	  displayen.	  
Väggfäste	  ingår	  Oll	  displayen.	  
Kabel	  är	  1,5	  meter	  mellan	  plaMan	  och	  displayen.	  
Drivs	  med	  adapter	  (ingår)	  eller	  med	  eM	  9	  volts	  baMeri	  (ingår	  inte).	  
CE	  godkänd.	  1	  års	  garanO.	  
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Art.nummer	   Kapacitet/noggrannhet	   Storlek	  (mm)	  

KS5W	   5kg/	  	  1g	   170	  x	  230	  x	  	  17	  

Elektronisk	  Brevvåg	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
Brevvåg	  Ollverkad	  i	  glas.	  Färg	  vit.	  

Brevvågen	  har	  2	  st	  knappar.	  On/Off	  och	  kg/lb.	  

Drivs	  med	  2	  st	  1,5	  volts	  AAA	  baMerier	  medföljer.	  

Vågen	  har	  stora	  tydliga	  LCD	  siffror.	  

CE	  godkänd.	  2	  års	  garanO.	  
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Art.nummer	   Kapacitet/noggrannhet	   Storlek	  plaHorm	  
(mm)	  

BV7-‐02	  	   7kg	  /	  0,2g	   260	  x	  220	  

BV30-‐1	   30kg	  /	  1g	   260	  x	  220	  

Bordsvåg/	  Bänkvåg	  med	  fin	  noggrannhet	  	  	  	  	  	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
Bordsvåg	  med	  mycket	  fin	  noggrannhet.	  LäManvänd.	  LED	  display	  med	  
bakgrundsbelysning.	  
4	  st	  funkOonsknappar:	  Mode,	  Zero,	  Unit,	  Tare.	  
Drivs	  med	  adapter	  220	  volt	  samt	  med	  inbyggda	  uppladningsbara	  baMerier.	  	  
Vågen	  har	  konstant	  On	  läge.	  Justerbara	  tassar.	  
CE	  godkänd.	  2	  års	  garanO	  

Art.nummer	   Kapacitet/noggrannhet	   Storlek	  plaHorm	  
(mm)	  

VT30-‐5	   30kg	  /	  5g	   230	  ×	  190	  x	  100	  	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
Våg	  helt	  i	  rosbriM.	  IP66.	  VaMenskyddad.	  Dubbel	  LED	  display,	  fram	  och	  
baksida.	  	  
Visar	  enheter	  kg,	  g,	  Ib.	  
Drivs	  med	  uppladdningsbart	  baMeri	  (medföljer)	  6V/4Ah	  och	  230	  VAC	  
adapter	  
Mycket	  tålig	  våg.	  
CE	  godkänd.	  2	  års	  garanO.	  

Bordsvåg/	  Bänkvåg,	  vaMentät	  
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Art.nummer	   Kapacitet/
noggrannhet	  

Storlek	  
plaHorm	  H	  
stolpe	  (mm)	  

Storlek	  på	  våg	  
(mm)	  

PR	  Plus	  6-‐2	   6kg/	  2g	   335	  x	  396	  H	  473	   335	  x	  396	  

PR	  Plus	  15-‐5	   15kg/	  5g	   322	  x	  212	  H	  473	   335	  x	  396	  

PR	  Plus	  30-‐10	   30kg/	  10g	   322	  x	  212	  H	  473	   335	  x	  396	  

Prisvåg	  med	  hög	  display	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
En	  ny	  prisvärd	  smidig	  läM	  prisvåg	  med	  alla	  funkOoner	  som	  
gör	  den	  mycket	  lämplig	  för	  torghandel,	  gårdsbuOker,	  
godisbuOker	  och	  matbuOker.	  
Mycket	  tydlig	  LED	  display	  med	  stora	  siffror.	  
Displayen	  visar:	  Totalt	  pris,	  Vikt	  och	  enhetspris.	  

Vågen	  drivs	  med	  nätadapter	  220	  volt	  eller	  med	  
uppladdningsbara	  baMerier	  (medföljer).	  	  
BaMeriets	  kapacitet	  är	  30	  Ommar.	  
Arbets	  temperatur:	  -‐10	  grader	  Oll	  +40	  grader	  Celsius.	  
Egenvikt:	  3,8	  kg	  
CE	  godkänd.	  2	  års	  garanO.	  
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Art.nummer	   Kapacitet/noggrannhet	   Storlek	  (mm)	  

Mod	  10	   10kg	  /	  50g	   200	  x	  200	  	  

Hushållsvåg/	  storköksvåg	  	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
Mekansik	  rosbri	  köksvåg	  som	  är	  lämplig	  Oll	  cataring	  och	  storhushåll.	  	  
Vågen	  är	  mycket	  robust.	  Är	  Ollverkad	  helt	  i	  rosbriM	  stål	  vilket	  gör	  aM	  den	  är	  
läM	  aM	  hålla	  ren.	  

DimenOoner	  på	  vågen	  (mm):	  B	  200	  x	  L	  230	  x	  H	  210.	  	  
Levereras	  med	  skål.	  	  

CE	  godkänd.	  5	  år	  garanO.	  
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Art.nummer	   Kapacitet/noggrannhet	   Storlek	  (mm)	  

FV1000	   1000g	  /	  0,1g	   63	  x	  58	  

Fickvåg	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
En	  mindre	  våg	  med	  storleken	  
B	  123	  x	  	  L	  72	  H	  16	  (mm)	  
Vågen	  har	  en	  liten	  display	  med	  LCD	  siffror.	  	  
Blåbakgrund	  för	  aM	  läM	  kunna	  avläsa	  vikten.	  
On/OFF	  och	  Tara	  funkOon.	  
Vågen	  har	  överbelastningsskydd.	  
Kan	  visa	  vikten	  i:	  g/oz/ct/ozt/gnd/wt.	  
Stänger	  av	  automaOskt	  e_er	  60	  sekunder.	  
Drivs	  med	  2	  st.	  1,5	  volt	  AAA	  baMerier	  som	  med	  följer.	  
Vågen	  levereras	  med	  eM	  transparent	  transportskydd.	  
CE	  godkänd.	  2	  års	  garanO.	  
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Art.nummer	   Kapacitet/noggrannhet	  

GVV2000	   2000kg	  /	  0,5kg	  

Gaffelvagnsvåg	  /	  Pally_are	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
En	  våg	  som	  är	  utrustad	  med	  boggiehjul,	  	  
laddningsbart	  blybaMeri	  med	  lång	  dri_Od.	  

Bredd:	  572	  mm.	  
Gaffelbredd:	  182	  mm.	  
Gaffellängd:	  1160	  mm.	  
Ly_höjd:	  85-‐200	  mm.	  
Egenvikt	  130kg.	  

CE	  godkänd.	  3	  års	  garanO.	  
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Art.nummer	   Kapacitet/
noggrannhet	  

Storlek	  (mm)	  
på	  plaHormen	  

EKSLAB1200	   	  1200g/	  0,01g	   Diam	  160	  

Laboratoriumsvågar	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
En	  våg	  med	  mycket	  fin	  noggrannhet	  som	  är	  lämplig	  för	  exepelvis	  
laboratorium	  och	  för	  ädelmetallmätning.	  	  
En	  precisionsvåg.	  
Hög	  precision	  med	  snabb	  avläsning.	  
16	  mm	  stora	  LCD	  siffror.	  
Vågen	  har	  8	  st	  funkOons	  knappar.	  
Räkne	  och	  procent	  funkOon.	  
Kan	  visa	  vikten	  I	  gram,	  Ct,	  Oz	  och	  Dwt.	  
Extern	  kalibrering.	  Överbelastningsvarning.	  
RS232	  uMag	  för	  datakommunikaOon.	  
Drivs	  med	  220	  volts	  adapter.	  
Vågens	  egen	  vikt	  är	  2,5	  kg.	  
B	  230	  x	  	  D	  310	  H	  65	  (mm)	  
Ce	  godkänd.	  2	  års	  garanO.	  

Art.nummer	   Kapacitet/
noggrannhet	  

Storlek	  (mm)	  
på	  plaHormen	  

EKSLAB600	   	  600g/	  0,01g	   Diam	  116	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
En	  hög	  precisionsvåg	  	  som	  har	  alla	  finneser	  man	  kan	  begära.	  	  
Drivs	  med	  adapter	  eller	  med	  3	  st.	  AAA	  1,5	  volts	  baMerier.	  
Vågen	  levereras	  med	  skydd	  mot	  damm	  och	  smuts.	  
Vågen	  har	  kalibrerings	  funkOoner.	  
Vågen	  har	  överbelastningsskydd	  och	  transportskydd.	  
Vågen	  har	  RS232	  data	  och	  skriv	  utgång.	  
CE	  godkänd.	  2	  års	  garanO.	  
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Art.nummer	   Kapacitet/
noggrannhet	  

KV300	   300kg/	  100g	  

Art.nummer	   Kapacitet/
noggrannhet	  

MåP	  (mm)	  

KV500	   500kg/	  0,2kg	   A	  25	  B	  85	  C	  36	  L	  370	  

KV1000	   1000	  kg/	  0,5kg	   A	  25	  B	  85	  C	  36	  L	  370	  

Jaktvåg/	  Kranvåg	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
Min	  vikt	  2	  kg.	  
Liten	  smidig	  kranvåg	  /	  hängvåg	  med	  krok	  och	  ögla.	  Drivs	  med	  baMerier.	  
Nollställning.	  Smidig	  aM	  bära	  med	  sig.	  
Levereras	  med	  rosbri	  ögla	  och	  rosbri	  krok.	  
20	  mm	  stor	  LCD	  display.	  AutomaOsk	  avstängning.	  Tara.	  Hold	  FunkOon.	  
Överbelastnings	  alarm.	  	  
Drivs	  med	  3	  st	  1,5	  volts	  AAA	  baMerier.	  
Totalhöjd	  från	  Ögla	  Oll	  Krok	  265	  mm.	  Total	  höjd	  utan	  krok	  och	  ögla	  148	  mm.	  
CE	  godkänd.	  2	  års	  garanO.	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
Liten	  robust	  kranvåg.	  Levereras	  med	  särkontroll	  och	  krok	  och	  
ögla.	  
Drivs	  med	  baMerier.	  
CE	  godkänd.	  2	  års	  garanO.	  

Kranvåg	  
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Art.nummer	   Kapacitet/
noggrannhet	  

Storlek	  utan	  krokar	  (cm)	  

HV25	   25kg/	  	  0,1kg	   H	  26	  x	  B	  17	  

HV50	   50kg/	  0,2kg	   H	  26	  X	  B	  17	  

HV100	   100kg/	  0,5kg	   H	  26	  x	  B	  17	  

HV300	   300kg/	  1kg	   H	  30	  x	  B	  19	  

Hängvågar	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
Stabila	  hängvågar	  med	  plåtchassi.	  	  
Tydlig	  skala.	  	  
Levereras	  med	  två	  krokar.	  Justerbar	  skruv.	  
CE	  godkänd.	  3	  års	  garanO.	  
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Art.nummer	   Kapacitet/
noggrannhet	  

Mini	  
capacitet	  

Vågens	  	  
egenvikt	  

MåP	  (mm)	  

KV3000	   3000kg/	  1kg	   20kg	   11kg	   A	  68	  B	  112	  C	  33	  L	  420	  

KV5000	   5000kg/	  2kg	   40kg	   12,5kg	   A	  68	  B	  112	  C	  36	  L	  450	  

Krokvågar/	  Kranvågar	  med	  snurrande	  krok	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
Stabila	  krokvågar	  med	  gjutet	  plåtchassi.	  Tydlig	  skala.	  Levereras	  med	  två	  
krokar.	  Justerbar	  skruv.	  
-‐Nollställning	  
-‐Tara	  
-‐Hold	  funkOone	  (fryser	  viktvisning)	  
-‐Överlast	  larm	  
-‐Digital	  kalibrering	  
-‐35mm	  LED	  siffror	  
-‐ Uppladdningsbara	  baMeri	  
-‐ Fjärrkontroll	  10m	  
-‐LäM	  aM	  använda	  
-‐CE	  godkänd	  
-‐3	  års	  garanO.	  
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Art.nummer	   Kapacitet/
noggrannhet	  

Storlek	  plaHorm	  	  
mm)	  

BV75-‐5	   75kg/	  5g	   470	  x	  560	  

BV150-‐10	   150kg/	  10g	   470	  X	  450	  

Golvvåg/	  Bänkvåg	  med	  stolpe	  

ÖVRIG	  INFORMATION:	  
En	  ny	  våg	  med	  stor	  rosbri	  plaSorm.	  Vågen	  har	  följande	  funkOoner:	  On/	  Off,	  
Tara,	  AutomaOsk	  kalibrering,	  Viktkontrollsalarm,	  Hold	  (vikbrysning)	  
Drivs	  med	  220	  volts	  adapter	  eller	  med	  uppladdningsbara	  baMerier.	  	  
RS232	  utgång.	  Displayen	  kan	  vridas	  180	  grader.	  Arbetstemperatursområde	  0°-‐	  
+	  40°C.	  
AutomaOsk	  kalibrering.	  
CE	  godkänd.	  2	  års	  garanO.	  
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Art.nummer	   Kapacitet/
noggrannhet	  

Storlek	  på	  
vågen	  (cm)	  

Allmän	  informaSon	   GaranSSd	  

PSM150S	  	  
Personvåg/	  
doktorsvåg	  

150kg/	  	  1kg	   44	  x	  32	  x	  7	   Silverfärgad	  plåt,	  svart	  gummimaM,	  halkskydd.	  CE	  godkänd.	   5	  år	  

PS150W	   150kg/	  100g	   30	  x	  30	  x	  1,5	   ViMglas,	  fin	  noggrannhet,	  LCD	  siffror.	  Drivs	  med	  1	  st	  CR2032	  baMeri	  som	  ingår.	  
CE	  godkänd.	  

2	  år	  

PS180BBFS	  
Bodymas	  
index	  våg	  

180kg/	  100g	   31	  x	  31	  x	  2,5	   Svartglas,	  visar	  kroppsfeM,	  kroppsvätskor,	  kalloribehov,	  idealvikt,	  muskel	  och	  
benmassa.	  Minne	  för	  10	  användare.	  
CE	  godkänd	  

2	  år	  

Personvågar	  

PSM150S	  

PS150W	   PS180BBFS	  


