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HS Klemvekt

Klemvekten er laget i rustfritt stål. Bunnplaten er en rillete gulvplate i aluminium.
Vekta har 2 hjul og et praktisk håndtak slik at den enkelt kan flyttes. Ved flytting 
løftes vektdelen med en sveiv og låses.  Klemveggen holder dyret i ro mens vekta 
leses/registreres. Med 30 cm mellomgrinder monteres sperreport ved inngangen 
som avslutning på en renne. Med 2-veis porten på utgangen kan dyr enkelt sort
eres.
Forskjellige vekter/veiesystemer kan brukes. Det er også mulig å bruke  andre 
 veiehoder/systemer enn de som er beskrevet på side 4. Avstanden mellom 
 opphenget for vektenhet er 28 – 37 cm. 



Rennen som leder frem til sperre
porten settes opp av grinder med 
tette sider. Disse grindene leveres i 2 
lengder på 80 og 120 cm slik at det 
kan monteres en bøyning på rennen. 
De har også et spor for montering av 
rygge-sperre. Vi leverer også U-profil 
med koblingsører dersom man vil lage 
slike grinder av 15 mm. finèr. 



Operatøren betjener sperreport, vekt og sorteringsport fra 
samme posisjon. Et stag men «enveis» lås holder klemveggen 
når dyret er klemt for å stå i ro. «Enveis» låsen løsnes med en 
hånd når dyret skal ut. Klemveggen kan settes i 2 posisjoner for 
mindre og større dyr. Det er 2 monteringsmuligheter på gulv
platen.



Ved bruk av manuelt veiehode må vekta tastes på lesestaven. Brukes 
Led-Sau overføres data enkelt fra lesestaven med blåtann (Blue-
tooth). Taster du på staven, leses data via kabel til Led-Sau. Taster du 
på telefon med Led-Sau, kan nummer komme til telefon via BT

OS ID lesestav HHR 3000 Pro leveres med kort eller lang antenne
Kort antenne som er 10 cm og den lange antenna er 60 cm. Leseavstand 30 cm. Batterikapasitet for mer 
enn en hel dags registrering. Kort eller lang antenne kan velges. Leveres med USB og RS kommunikasjon 
(kabel). Kombinert lade og USB kabel.

For info og bestilling:  www.osid.no/produkter/?categories=29

Ved bruk av manuelt veiehode må vekta tastes på lesestaven. Brukes Led-Sau overføres data enkelt fra 
lesestaven med blåtann (bluetooth). Data kan senere overføres til Animalia. 

Robust liten og lett leser fra Allflex som leveres av Moen Bjøllefabrikk.
Robust liten og lett leser fra Allflex som leveres av Moen Bjøllefabrikk. En ekstremt holdbar 
leser med størrelse 234 x 52 x 32 mm og vekt 300 gr. Kompakt konstruksjon gjør det enkelt å 
kunne håndtere den ved bruk av en hånd. Lesestaven kan brukes direkte i Led-Sau som har 
BT (blue tooth) og brukes direkte i registrering/veging. Data kan overføres til Animalia senere. 
Leseavstand opp til 20 cm. Oppladbare NiMH batteri. Vannavvisende og fungerer  
i temperatur fra  -20° til + 50° C.

For info og bestilling:  www.moenbjollefabrikk.no/produkter/leseutstyr/

Med leseren følger et enkelt Windows basert program kalt LRP Software for  
konfigurering av lesestaven.   

Led-Vekt fra Lindholt Data med veieselle kommuniserer direkte med Led-
Sau, et program som er enkelt å bruke.
Vekten overføres direkte til Led-Sau og nummer kan registreres med RFID lom-
meleser fra Linholdt, eller leser med BT (bluetooth) av annet fabrikat. (Fra Os Id 
eller Moen Bjøllefabrikk). Registrerte data i Led-Sau kan sendes til Animalia senere. 
 Lommeleseren RFID fra Lindholt er en liten praktisk leser som kan registrere dyrets 
nummer også om du har telefonen i lommen. Dimensjon 82 x 52 x 25,8 mm.  
Vekt 98 gr. Ladbart litiumbatteri. Kan brukes i temperaturer fra -20° til + 65° C. 

For mer informasjon: http://www.lindholtdata.no/Default.aspx eller per@lindholtdata.no

Led-Vekt vekta har grensesnitt både mot Led-Sau på PC og Led-Sau på  
android-telefon/nettbrett.


