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Firma OHAUS rozpoczęła działalność w Newark, w stanie New Jersey, w roku 1907 jako mały
zakład naprawy wag, by z czasem zyskać miano zaufanego dostawcy precyzyjnych i niezawodnych
urządzeń pomiarowych. OHAUS nadal czerpie inspiracje z ponad stuletniego doświadczenia
wdrażając najnowsze technologie i osiągnięcia konieczne do stałego doskonalenia swoich produktów,
tak by niezmiennie spełniały wymogi rynku.
OHAUS jest producentem m.in. wysoko precyzyjnych wag elektronicznych i mechanicznych,

znajdujących zastosowanie niemal w każdej branży. 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.
1. Ważenie analityczne i precyzyjne - OHAUS oferuje szeroki asortyment wag pół-mikro,
analitycznych i precyzyjnych do pomiarów masy wymagających wysokiej dokładności. Pozbawione
ram i łatwe w demontażu osłony przeciwwietrzne, zapewniają łatwy dostęp do komory ważenia,
umożliwiając jej szybkie czyszczenie. Funkcja automatycznej kalibracji AutoCal™ zapewnia wysoką
sprawność urządzenia i ułatwia okresową konserwację.
2. Wagi przenośne - Urządzenia z linii przenośnych wag laboratoryjnych, zapewniają odczyt do
0.01 g. Są niezwykle trwałe i odporne na trudne warunki związane z codziennym użytkowaniem w
laboratoriach, na uczelniach i w zakładach przemysłowych. Opcje wymiennych interfejsów pozwalają
na wygodny zapis wyników ważenia.
3. Analiza wilgotności - Oferowane przez OHAUS wagosuszarki zapewniają szybki i dokładny
pomiar w zakresie od 0.1% do 0.01%, spełniając potrzeby rutynowego określania stopnia wilgotności.
Dzięki technologii ogrzewania halogenowego próbki można osuszyć w ciągu kilku minut, a biblioteka
metod pozwala na prowadzenie testów na różnych typach próbek oraz na śledzenie danych
statystycznych.
4. Wagi przemysłowe - Poza produktami przeznaczonymi do laboratoriów, OHAUS posiada także
wagi przeznaczone do zastosowania w wymagającym środowisku. Charakteryzują się one
podwyższoną ochroną IP oraz niezwykłą wytrzymałością na działania czynników zewnętrznych. Od
wag stołowych z wysoką precyzją odczytu od 0.01 g do wag platformowych z obciążeniem do 3000
kilogramów, asortyment wag przemysłowych OHAUS łączy w sobie trwałość z łatwością obsługi i
precyzją dopasowaną do potrzeb klienta.
5. Wagi do sektora żywnościowego - Firma posiada duży wybór wytrzymałych i precyzyjnych wag
przeznaczonych do przetwórstwa spożywczego, obróbki żywności i zastosowania w gastronomii.
Portfolio OHAUS zawiera precyzyjne wagi spożywcze z oprogramowaniem procentowym dla piekarzy,
a także wagi platformowe do magazynów.
6. Wagi handlowe - Wagi służące do rozliczeń handlowych OHAUS posiadają legalizację, funkcję
wydruku paragonów i etykiet oraz funkcję zapisu ceny dla danego produktu, cechuje je trwałość i
dokładność niezbędna przy określaniu ceny towaru według wagi. Wagi sklepowe OHAUS zapewniają
najwyższą jakość, spełniając potrzeby wielu rodzajów placówek handlowych, w tym sklepów
spożywczych, kawiarni, sklepów specjalistycznych i wielu innych.
7. Wagi mechaniczne - W swojej ofercie OHAUS posiada także klasyczne wagi mechaniczne trwałe i niezawodne, a jednocześnie dokładne i precyzyjne - które znajdują zastosowanie wszędzie
tam, gdzie nie ma dostępu do źródeł energii.
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