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Nowa generacja wag
OHAUS — lider na rynku wag przenośnych od 35 lat 
Trzydzieści pięć lat temu firma OHAUS stworzyła 
rynek precyzyjnych wag przenośnych, 
wprowadzając do sprzedaży wagę Port-O-Gram™. 
W 1996 roku granice ważenia przenośnego zostały 
przez nas poszerzone wraz z wprowadzeniem 
pierwszej serii przenośnych wag Scout. 
Niezawodne, wytrzymałe i precyzyjne — wagi 
Scout ugruntowały swoją czołową pozycję na 
rynku i cieszą się popularnością wśród klientów 
od ponad dwudziestu lat.

Możliwość dostosowania wag Scout firmy OHAUS 
do wymagań różnych rynków i zastosowań 
sprawia, że są one chętnie wybierane zarówno do 
laboratoriów przemysłowych, jak i badawczych.

Ten przewodnik po ofercie produktów OHAUS 
Scout pomoże znaleźć sposoby na to, aby nadal 
spełniać oczekiwania swoich klientów, oferując im 
nową wagę Scout.

1. Pierwsza generacja 
Waga OHAUS Port-O-Gram™, 
wprowadzona rynek w 1981 roku, 
miała nośność 200 g i odczyt 0,1 g. 

2.  Scout®
OHAUS Scout, powstała na kanwie 
sukcesu Port-O-Gram, była lżejsza o 
jeden funt i miała duży wyświetlacz 
o wysokim kontraście, dodatkowe 
jednostki masy oraz uchwyt do 
ważenia podszalkowego. 

3. Scout II
Zmieniona konstrukcja wagi Scout 
miała większą nośność i nowe 
możliwości komunikacji dzięki 
wprowadzeniu modeli ze złączem 
RS232. 

4. Scout Pro
Waga Scout Pro miała jeszcze większą 
działkę odczytu i wbudowany uchwyt 
do ważenia poszalkowego.
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Scout®  STX

1. Szybka i sprawna nawigacja przy użyciu kolorowego ekranu 
    dotykowego 

Duży, wytrzymały i kolorowy ekran dotykowy z menu w formie ikon ułatwia 
obsługę wagi Scout, prowadząc użytkownika przez kolejne etapy procesu 
ważenia. 

2. Krótki czas i wysoka rozdzielczość ważenia zapewniają 
    powtarzalne i rzetelne wyniki 

Krótki czas stabilizacji nawet poniżej 1 sekundy oznacza większą wydajność 
pracy. Dzięki zaawansowanej technologii ważenia waga Scout zapewnia 
powtarzalne i rzetelne wyniki ważenia. 

3. Lepsza ochrona przed przeciążeniem i możliwość piętrowania 
    sprzyjają ogólnej trwałości urządzenia 

Wbudowany i udoskonalony system ochrony przed przeciążeniem jest 
przewidziany na dziesięciokrotność nośności wagi i zabezpiecza ją podczas 
pracy w ciężkich i wymagających warunkach. Ergonomiczna, płaska budowa 
umożliwia piętrowanie ,podczas przechowywania.

Działaj intuicyjnie — bez żadnej instrukcji 
Pierwsza przenośna waga precyzyjna z ekranem dotykowym! 
Obsługa wagi Scout jest tak intuicyjna, że nasi klienci nie 
będą nawet musieli czytać instrukcji obsługi. Kolorowy 
ekran dotykowy  wagi Scout poprowadzi użytkownika 
przez wszystkie etapy procesów pomiarowych 
wykonywanych przy użyciu tego urządzenia.

Przyciski na ekranie, tryby ustawień i pracy są jasno 
oznaczone — nie ma już mylących symboli ani kodów 
do zapamiętania! Wprowadzanie ważnych danych 
GLP i GMP jest proste dzięki wirtualnej klawiaturze 
alfanumerycznej.

Ekran dotykowy nie będzie utrudniał pracy 
użytkowników, ponieważ teraz mogą z niego korzystać 
w rękawiczkach laboratoryjnych. Rozlane płyny nie 
będą stanowić problemu, ponieważ przedni panel 
wyświetlacza jest hermetyczny i łatwy do czyszczenia. 
Specjalne przyciski mechaniczne są odporne na 
wielokrotne wybieranie funkcji tarowania, zerowania 
oraz włączania i wyłączenia. Udoskonalaj cykle pracy  
klienta dzięki intuicyjnej obsłudze wagi Scout STX firmy 
OHAUS.

800.672.7722   www.ohaus.com
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1. Lepsze zabezpieczenie przed przeciążeniem i wygodna 
    konstrukcja umożliwiająca praktyczne piętrowanie podczas 
    przechowywania 

Wbudowany i udoskonalony system ochrony przed przeciążeniem jest 
przewidziany na dziesięciokrotność nośności wagi i zabezpiecza ją 
podczas pracy w trudnych warunkach. Ergonomiczna budowa umożliwia 
piętrowanie (oprócz modelu 1 mg). 

2. Większa funkcjonalność dzięki jasnemu, podświetlanemu 
    ekranowi LCD i czterem przyciskom mechanicznym 

W połączeniu z uproszczoną obsługą przy użyciu 4 przycisków duży 
podświetlany wyświetlacz wagi Scout zapewnia czytelność odczytu przy 
słabym oświetleniu, co ułatwia użytkownikowi odczyt wyników pomiaru zza 
biurka lub stołu laboratoryjnego. 

3. Dostępność różnych opcji komunikacyjnych do rejestrowania 
    danych i komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi 

Poszerzona możliwość podłączania urządzeń, na przykład przez RS232, 
USB, Ethernet i Bluetooth®, zwiększa efektywność gromadzenia i przesyłania 
danych przez wagę Scout..

Nowa generacja wag przenośnych 
Wprowadzamy nowe standardy!   
Nowa waga Scout OHAUS posiada w duży 
podświetlony ekran LCD i jest wyposażona w 
oprogramowanie do pomiaru gęstości i ważenia 
molowego. Została zaprojektowana tak, aby 
wytrzymywać ciężkie i wymagające warunki pracy 
dzięki lepszej ochronie przed przeciążeniem. 

Krótszy czas stabilizacji, zwiększona nośność, 
różne opcjonalne złącza komunikacyjne oraz 
możliwość piętrowania sprawiają, że waga Scout 
zapewnia najlepsze wyniki pomiarowe zarówno 
w nowoczesnych laboratoriach jak i klasach 
szkolnych.

Scout®  SKX
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OHAUS Europe GmbH
Firma OHAUS istnieje na rynku od ponad stu lat. Jest producentem m.in. szerokiej 

gamy wysoko precyzyjnych wag elektronicznych i mechanicznych, znajdujących 

zastosowanie niemal w każdej branży. Ohaus jest światowym liderem w dziedzinie 

pomiarów dokonywanych w laboratoriach, przemyśle, edukacji, jak również 

na wielu rynkach specjalistycznych, takich jak spożywczy, farmaceutyczny, 

czy jubilerski. Produkty firmy OHAUS charakteryzuje precyzja, niezawodność i 

przystępna cena, a specjaliści ds. obsługi klienta należą do najlepszych w branży.

OHAUS Europe GmbH
Im Langacher 44 
8606 Greifensee 
Switzerland

e-mail: ssc@ohaus.com 
Tel: 0041 22 567 53 19 
e-mail: tsc@ohaus.com 
Tel: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

OHAUS Corporation posiada 
certyfikat ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 
System Zarządzania Jakością 
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