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Dierenweegschalen  
Advanced Measuring Instruments 

Van klein tot grote dieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem een kijkje op  

 

www.aminstruments.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gebruiksvriendelijke en praktische  
dierenweegschalen voor de exacte  
gewichtsbepaling van huisdieren, kleinvee  
en groot vee. 
Zeer betrouwbaar voor dagelijks  
gebruik in de praktijk” 
 
“Een tevreden klant” 

 

http://www.aminstruments.be/
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AMI BV. Levert dierenweegschalen voor 
het wegen van huisdieren en kleinvee 
zoals konijnen, katten,  honden, slangen, 
schapen, paarden, runderen enz.  
 
Onze dierenweegschalen zijn uitermate geschikt voor de gewichts-  
controle van dieren en of voerders. De weegschalen zijn flexibel, robuust, ergonomisch, 
goed leesbaar en heel gebruiksvriendelijk. 
 
Van weegschalen voor kleine dieren, die ook ideaal zijn voor het wegen van voer in het 
kader van dieetplannen. De hang- en kraanweegschalen voor het mobiel wegen van dieren 
of zakken. En ook hoog belastbare vloerweegschaal voor dieren tot 3 ton.  Ons assortiment 
van dierenweegschalen van biedt een uitgebreide keuze.  
 
Handige functies in de elektronica ondersteunen de dierenarts of dierenhouder bij zijn 
dagelijks werk met het dier. Onze weegschalen beschikken steeds over een 
dierenweegprogramma zodat het gewicht ook stabiel weergegeven als het dier zich beweegt 
tijdens het wegen.  
 
En dankzij de praktische HOLD-functie blijft het vastgestelde gewicht op het display staan, 
ook als het dier al van de weegschaal af is. 
 
De weegschalen kunnen statisch in de praktijk of mobiel bij de dierenhouder, in het 
dierenverblijf  of op het terrein gebruikt worden. Een voedingsadapter of batterijen kunnen 
voorzien worden. 
 
Bij her kalibraties of herstelling kan u ook beroep doen op onze diensten. 
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Kleine weegschaal voor kleine en middelgrote dieren  
 
Universele weegschaal voor kleine dieren voor vaste toepassingen 
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Kenmerken: 

 
✓ Plateauweegschaal voor het wegen van dieren 

✓ Weegplateau edelstaal, afneembaar 
✓ Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen 

✓ Dierweegprogramma: Als het dier zich tijdens het wegen beweegt,  
               wordt met de HOLD-toets een stabiele gemiddelde waarde berekend.  
               Deze waarde blijft zo lang "bevroren" tot er opnieuw op de HOLD-toets  
               wordt gedrukt. Zo blijft genoeg tijd over om aan de kleine patiënt te  
               besteden en daarna in alle rust de weegwaarde af te lezen 

✓ Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard 
✓ Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening 
✓ Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen 

 
 

Technische  gegevens:  
 

✓ Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm 
✓ Afmetingen weegplateau:   

310x305x65 mm, groot afgebeeld  
550x550x65 mm 
945x505x65 mm 

✓ Afmetingen afleesinrichting BxDxH 210x110x45 mm 
✓ Kabellengte afleesinrichting ca. 180 cm 
✓ Batterijvoeding mogelijk, 6 x 1.5V AA, niet meegeleverd,   

bedrijfsduur ca. 60 h 
✓ Netadapter (extern) standaard 
✓ Nettogewicht ca.   4kg/13,5 kg 

 
 

 

Model  
 
 

Weegbereik Aflezing(d) Weegplateau Prijs (€) Optioneel:kalibratie 
certificaat  

EOB 15K5 15 kg 5g 315x305mm 150,- 72€ 

EOB 35K10 35 kg 10g 315x305mm 150,- 72€ 

EOB 60K20L 60 kg  20g 550x550mm 320,- 72€ 

EOB 150K50 150 kg  50g 315x305mm 150,- 72€ 

EOB 150K50XL 150 kg 50g 945x505mm 375,- 72€ 

EOB 300K100L 300 kg 100g 550x550mm 320,- 72€ 

EOB 300K100XL 300 kg 100g 945x505mm 375,- 72€ 

Optioneel: 
 

✓ Wandhouder voor wandmontage 
✓ Statief om de indicator hoger te 

plaatsen ca 1000mm 
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Grote dierenweegschaal voor middelgrote dieren  
 
Roestvrij stalen dierenarts model voor middelgrote dieren voor vast 
en mobiele gebruik. 

Kenmerken: 
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✓  Robuuste roestvrij stalen plateauweegschaal voor het wegen   

                 van grotere dieren 
✓  Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen 
✓ ·De geringe hoogte vergemakkelijkt het opstappen 
✓  Dierweegprogramma: Als het dier zich tijdens het wegen beweegt,  

               wordt met de HOLD-toets een stabiele gemiddelde waarde berekend.  
               Deze waarde blijft zo lang "bevroren" tot er opnieuw op de HOLD-toets  
               wordt gedrukt. Zo blijft genoeg tijd over om aan de patiënt te  
               besteden en daarna in alle rust de weegwaarde af te lezen 

✓ ·Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening 
✓ ·Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen, instelbaar 
✓ ·Rubberen antislipmat standaard 
✓ ·Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard 
✓ ·Weegschaal kan met behulp van 2 wielen en 1 handvat gemakkelijk  

                worden verplaatst en ruimtebesparend worden opgeborgen 

Technische  gegevens:  
 

✓ Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm 
✓ Afmetingen weegplateau: 950x500x58 mm,  
✓ Afmetingen afleesinrichting BxDxH 210x110x45 mm 
✓ Kabellengte afleesinrichting ca. 2.7m 
✓ Batterijvoeding mogelijk, 6 x 1.5V AA, niet meegeleverd,   

bedrijfsduur ca. 60 h 
✓ Netadapter (extern) standaard 
✓ Nettogewicht ca. 22kg 

Model  
 
 

Weegbereik Aflezing(d) Weegplateau Prijs (€) Optioneel:kalibratie 
certificaat  

EOS 150K50XL 150 kg 50g 950x500x58 mm 385,- 110€ 

EOS 300K100XL 300 kg 100g 950x500x58 mm 385,- 110€ 

Optioneel: 
 

✓ Wandhouder voor wandmontage 
✓ Statief om de indicator hoger te 

plaatsen ca 1000mm 
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Paardenweegschaal en Veewegers grote dieren  
 
Onze WPT/4I-serie vee weegschalen wordt gebruikt voor snelle en 

nauwkeurige gewichtsbepaling van runderen en varkens. 

 Oplossing voor het meten van alle kuddes vee.
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Kenmerken: 

 

 mogelijkheid van meervoudige tarreren in alle meetbereiken.

 Het weegproces wordt uitgevoerd met gesloten ingangspoort. 

De hoogte van het hek is afhankelijk van de afmetingen van het weegplatform.

 De weegschaal is voorzien van een indicator PUE C/31H serie in roestvrijstalen behuizing. 

 De indicator bestaat uit een Lcd-display met achtergrondverlichting en functietoetsen. 

 Het weegplatform en de indicator zijn verbonden met een lange kabel voor eenvoudige montage 

van de indicator aan een muur. 

Speciale software met verschillende dempingsfilters maakt een stabiele en nauwkeurige massa-

aflezing mogelijk, zelfs als de dieren op het platform bewegen. 

Technische  gegevens:  
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Paardenweegschaal met weegvermogen van 1500kg

Kenmerken: 

✓ weegvermogen 1500 kg, indeling per 0,5 kg 
✓ Weegoppervlak 2035 x 1000 mm 
✓ lichte constructie voor eenvoudig transport; weegplateau (delen) uitgevoerd in aluminium 
✓ bovenplaat van het weegplateau is voorzien van zwaar uitgevoerde rubberen antislipmat, 

geluidsdempend 
✓ uitgevoerd met handgrepen onder het weegplateau voor eenvoudige verplaatsing 
✓ geringe plateauhoogte van 60 mm zodat het paard gemakkelijk op- en van het weegplateau kan 

stappen 
✓ voorzien van 4  RVS load cells, beschermingsklasse IP68 

✓ standaard uitgevoerd met separate weegindicator in kunststof behuizing met verlicht LCD-display. 


