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KERN & SOHN GmbH 
Weegschalen, Testgewichten, DKD-Kalibratielaboratorium
Ziegelei 1 
72336 Balingen 
Duitsland

Tel. +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

www.kern-sohn.com
info@kern-sohn.com

snel
•	24-uur verzendservice – vandaag 

besteld, morgen onderweg

•	Verkoop- & Service-Hotline  
van 8:00 tot 18:00 uur

betrouwbaar
•	3 jaar garantie voor weeg schalen 

van meer dan € 400,-

•	Precisie in weegtechniek sinds 
meer dan 170 jaar

  Bestelhotline

+49-[0] 7433-9933-0

  Servicehotline

+49-[0] 7433-9933-199

competent
•	DKD-accreditatie  

[DIN EN ISO/IEC 17025]

•	QM-systeem  
[DIN EN ISO 9001:2008]

•	Eerste ijking van fabrikant  
[2009/23/EG]

•	 Medisch [DIN EN ISO 13485 & 
93/42/EEG]

  Online-Shop

www.kern-sohn.com

  Bestel-E-mail

info@kern-sohn.com

  Bestelfax

+49-[0] 7433-9933-146

veelzijdig
•	One-stop-shopping: van lengte-

meetlatten tot stoelweegschalen  
– alles van één partner

•	Bliksemsnel naar het gewenste 
product via de “Quickfinder  
voor weegschalen” op  
www.kern-sohn.com

  Specialisten geven advies

van maandag t/m vrijdag doorlopend  
van 8:00 tot 18:00 uur

  www.kern-sohn.com

Product informatiebladen, gebruiks- 
handleidingen, nuttige kennis, lexicon 
met vaktermen beeldmateriaal en 
veel meer tevens een zoekmachine 
voor controlegewichten en weeg-
schalen

Adviseurs voor medische 
producten
Telefooncentrale +49-[0]7433-9933-0 

Hoofd verkoop
Ulrich Ulmer
Tel. + 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 160 
Fax + 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 29160
ulmer@kern-sohn.com

Hoofd marketing
Thomas Fimpel
Tel. + 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 130 
Fax + 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 29130
fimpel@kern-sohn.com

NL, DE (ZIP Code 3, 6)
Nadine Nerlich
Tel. + 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 205
Fax + 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 29205
Mobil +49-[0]171-3059946
nerlich@kern-sohn.com 

BE, LUX, PT, SLO, HR, BA, RS, MK
Taras Mikitisin
Tel. + 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 143
Fax + 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 137
Mobil +49-[0]171-5590115
mikitisin@kern-sohn.com

DE (ZIP Code 4, 5), RO, CZ, SK, HU
Katharina Queitsch
Tel. + 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 118
Fax + 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 29118
katharina.queitsch@kern-sohn.com

Technische Dienst
Heiko Taufenbach
Tel. + 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 199
Fax + 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 195
taufenbach@kern-sohn.com

DKD-kalibratieservice 
NL, BE, LUX, UK, IE, FR, Afrika, Amerika, 
DE (Zip Code 8, 9)
Tanja Fischer
Tel. + 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 123
Fax + 49 - [0] 74 33 - 99 33 - 29123
tanja.fischer@kern-sohn.com
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Kwaliteit & Ervaring

Het is ons hoogste doel producten aan te bieden die niet alleen  
voortreffelijk zijn verwerkt, maar ook uitermate robuust zijn en  
tegelijkertijd makkelijk in het gebruik. Door deze combinatie van  
kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid zijn onze  
producten al meer dan 170 jaar onderscheidend.

Conformiteit 
Vooral in het medische vakgebied zijn weegschalen onderhevig aan 
veel normen en voorschriften ter bescherming van de verbruiker 
en de patiënt. Naast deze hoge standaard beschikken we over een 
gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem en over een goed 
opgeleid team van 20 medische productadviseurs die u snel en 
competent van advies dienen over medische weegtechniek.

Snelheid

Het juiste product op het juiste moment op de juiste plaats. Dat zijn 
onze sterke kanten. Door onze uitstekende interne logistiek is uw 
bestelling binnen 24 uur leverklaar (excl. evt. ijkduur). Zo kunt u snel 
op de eisen en wensen van uw klanten reageren.

Professionaliteit en vertrouwen 
Direct een goed advies. Competentie en betrouwbaarheid zijn al 
sinds decennia de kernwoorden waaromheen onze service is op-
gebouwd. Daarom verkoopt KERN zijn producten uitsluitend via de 
erkende vakspecialist.

Albert & Martin Sauter, Manager
[Balingen, december 2013]

KERN – uw partner voor medische weegschalen
Vakhandel-info

Verkoopvoorwaarden
 · De prijzen hebben geldigheid vanaf 01 januari 2014 tot de volgende 

catalogus verschijnt. In Europa gelden alle prijzen exclusief de wettelijk  
belasting toegevoegde waarde (btw).

 · Uittreksel van de algemene bedrijfsgegevens: Vestigingsplaats/
plaats van handeling: 72336 Balingen, Duitsland; Nummer Kamer van  
Koophandel: HRB 400865, AG Stuttgart; Directie: Albert Sauter, Martin 
Sauter. De volledige verkoopvoorwaarden vinot u op onze website.

 ·  Prijs- en productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

 · Recht van teruggave: Binnen 14 dagen. Niet geldig voor opdracht-
gerelateerde bewerkingen zoals klantspecifieke producten of test-
diensten zoals het ijken, kalibreren enz.

 ·  Garantieperiode: 3 jaar.  
2 jaar voor producten met catalogusprijs ≤ € 400,–  
Geldt niet voor slijtage delen zoals batterijen en accu‘s.

 · Leveringsvoorwaarden: wij leveren af fabriek Balingen, d.w.z. de trans-
portkosten worden berekend. Geleverd wordt over het algemeen per 
koeriersdienst. De geleverde waar blijft ons eigendom tot ze volledig 
is betaald. 

 · Prijs- en productwijzigingen in een afzonderlijk geval alsook vergissingen  
voorbehouden.

Klantenservice
 · Reparatieservice in de fabriek binnen 1 week, transport niet meegere-

kend. Indien gewenst, brengt onze pakketdienst voor de duur van de 
reparatie een toestel ter vervanging aan huis.

 · Nieuw toestel tegen een voordelige prijs: als de reparatie de dagwaarde 
van het defecte toestel overtreft, bieden wij u een nieuw toestel aan 
tegen een gereduceerde prijs. Dit aanbod geldt tot 2 jaar na het verstrij-
ken van de garantie.

Dit pleit voor KERN
 · Geen magazijnkosten voor u – KERN zorgt voor de opslag.

 · Directe expeditie van de bestelde waar, op aanvraag aan uw klant,  
rekening aan uw adres (routeplanning).

 · Onze catalogus ontvangt u als vakhandelaar gratis in neutrale uitvoering,  
(d.w.z. zonder afdruk van het KERN-adres) voor uw marketingactivi-
teiten (200 stuks), grotere hoeveelheden op aanvraag. Op bestelling 
drukken wij graag – eveneens gratis – het adres van uw firma op de  
achterkant van de catalogus (200 stuks), Hierdoor krijgt u uw individuele  
marketinginstrument. Deze is beschikbaar in de volgende talen: DE, GB, 
FR, IT, ES, NL. 

Certificat DKD
 · Voor uw KERN-weegschaal krijgt u op bestelling een DKD-kalibratiecerti-

ficaat (= Deutscher Kalibrierdienst), waarin uitvoerig de meettechnische  
juistheid van uw weegschaal wordt gedocumenteerd en dat als bewijs 
van de controle van testmiddelen in een kwaliteitsmanagementsysteem 
volgens ISO 9001 kan worden gebruikt.

Traditie en innovatie – 170 jaren KERN
Als onafhankelijk bedrijf in eigen handen staat de 6e generatie van KERN nog steeds voor kwaliteit en betrouwbaarheid in dienst van de klant.

 1844 Oprichting van de firma. Productie van precisieweegschalen  1863 Een trotse Gottlieb Kern met zijn werkplaatspersoneel  1880 Apothekers-
weegschaal met Esculaap  1923 Inflatie – KERN betaalt de salarissen met zelfgedrukt geld  1980 De elektronische weegschaal verdringt de  
mechanische weegschalen  1994 Geaccrediteerd DKD-laboratorium (ISO 17025)  2000 Nieuw bedrijfsterrein in Balingen  2002 Certificatie van het 
bestaande QM-systeem conform DIN EN ISO 9001:2000  2007 Goedkeuring tot het vervaardigen van medische producten (EN 13485 en 93/42/
EEG)  2008 Goedkeuring tot ijking door de producent (2009/23/EG)  2009 Goedkeuring tot het vervaardigen en verkoop van lengtemeetlatten  
(EN 13485 en 93/42/EEG)  2012 Ijkbedrijf voor niet-automatische weegschalen en testgewichten  2012 Nieuw klantportaal www.kern-sohn.com 
gaat online  2013 Begin bouw Ziegelei 2.0 met een computergestuurd hoog huis magazijn

KERN garantie ter plaatse

Onze producten worden gefabriceerd volgens de meest actuele 
kwaliteitsnormen. Mocht uw weegschaal binnen de garantietijd 
desondanks toch niet storingsvrij functioneren, dan leveren wij 
u binnen de Europese Unie voor de duur van de reparatie een 
vervangend apparaat, zodat u zonder vertraging uw werk kunt 
voortzetten en uw patiënten de normale zorg blijven ontvangen. 
Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat u uw eigen weegschaal 
weer zo snel mogelijk retour ontvangt.

Kwaliteit en betrouwbaarheid ten dienste van de klant.  
KERN – Professional Weighing. 

Stof- en spatwaterbescherming IPxx:  
de IP-bescherming wordt in het pictogram 
aangegeven. Zie lexicon.  

Edelstaal:  
de weegschaal is tegen corrosie beschermd.

KERN Pictogrammen
Interne justeerautomaat (CAL):  
precisie-afstelling van de weegschaal vindt 
plaats d.m.v. een interne robot

Wegen binnen een tolerantieband: (Checkweig-
hing) boven- en onderwaarde programmeerbaar, 
bijv. bij doseren e sorteren en porties verdelen.

Gegevens interface RS-232:  
Voor de aansluiting van de weegschaal op 
een printer, pc of netwerk.

Accuvoeding:  
de accu is oplaadbaar.

GLP/ISO-protocol: van weeggegevens met 
vermelding van datum, tijd en ident.-nr. 
Alleen met printers van KERN.

Dierenweegprogramma:  
Trillingen worden eruit gefilterd om een 
stabiele weegwaarde te verkrijgen.

Weging onder het weegplateau:  
mogelijkheid voor lastophanging aan de 
onderkant van de weegschaal.

Percentage bepalen:  
Vaststellen van de afwijking in % van de 
gewenste waarde (100 %)

Justeerprogramma (CAL):  
voor precisie-afstelling. Een separaat  
justeergewicht is noodzakelijk.

Schokvrij wegen:  
Trillingen worden eruit gefilterd om een 
stabiele weegwaarde te verkrijgen.

Receptuur niveau A: receptuur en meerdere 
tarra’s te programmeren in het weegschaal-
geheugen (netto-totaal).

Netadapter:  
230V/50Hz. Seriematig standaard NL, op 
aanvraag ook in andere uitvoeringen.

Telwegen:  
selectie artikelen. Indicatie is omschakelbaar 
van tellen naar gewicht.

Batterijvoeding: Geschikt voor batterijvoe-
ding. Het juiste batterijtype wordt bij het 
betreffende toestel aangegeven.

Weegeenheden:  
d.m.v. toetsdruk omschakelbaar bijv. naar 
niet-metrische eenheden. Zie weegschaalmodel.

Statistiek: het apparaat berekent statistische  
waarden zoals gemiddelde waarde, standaar-
dafwijking etc. op basis van de opgeslagen 
meetwaarden.

Peak-Hold-functie:  
registratie van de piekwaarde tijdens een 
meting.

pc-software:  
om de meetgegevens vanaf het apparaat 
naar een pc te zenden.

Push en Pull:  
het meetapparaat kan trek- en drukkrachten 
meten.

Interfaces (optische koppeling, digitale 
I/0): voor het aansluiten van relais, waar-
schuwingslampjes, ventielen, etc.

G o e d k e u r i n G
tot het vervaardiGen
van medische 
p r o d u c t e n
EN 13485 en 
9 3 / 4 2 / E E G

G o e d k e u r i n G
t o t  i j k i n g  
d o o r  d e 
p r o d u c e n t 
2 0 0 9 / 2 3 / E G
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KERN MSB · MSC · MSF

KERN MSB 80

KERN MSF 200

KERN MSC 100

APPROVED MEDICAL DEVICE

LengtemeetlattenLengtemeetlatten

Lengtemeetlatten

Als elke centimeter telt! Mechanische lengtemeetlatten met medische goedkeuring voor professioneel  
gebruik in de medische diagnostiek

Lengtemeetlatten KERN MSB · MSC · MSF

KERN MSB 80 Draagbare mechanische lengtemeetlat

Kenmerken

 · Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG
 · Voor kleuters tot max. 80 cm lichaamslengt
 · Meetbereik 10 – 80 cm; onderverdeling 1 mm
 · Grote aanslagvlakken vergemakkelijken het gebruik (aanleggen,  
verschuiven, aflezen)

 ·  Meetschaal met links en rechts beginnende 0, d. w. z. in beide  
richtingen te gebruiken

 · Ruimtebesparend opbergen omdat de meetlat deelbaar is
 · Totale afmetingen max. BxDxH 890x330x100 mm
 · Netto Gewicht ca. 0,7 kg
 · KERN MSB 80, € 80,–

KERN MSC 100 Draagbare mechanische lengtemeetlat

Kenmerken

 · Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG
 ·  Voor kleuters tot max. 100 cm lichaamslengte
 · Meetbereik 6,5 – 100 cm (2½ – 39¼ inch); onderverdeling 1 mm (1/16 inch)
 ·  Inklapbare aanslag
 · Aflezing op schaal met verschuifbare aanslag
 · Robuust aluminiumprofiel
 ·   Ruimtebesparend opbergen omdat de aanslag inklapbaar is
 · Totale afmetingen max. BxDxH 1040x290x55 mm
 · Netto Gewicht ca. 0,8 kg
 · KERN MSC 100, € 100,–

KERN MSF 200 Mechanische lengtemeetlat

Kenmerken

 · Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG
 ·  Voor de montage aan KERN-weegschalen MPS-PM (pagina 14),  
MPB-P (pagina 16), MTS-M (pagina 32) of voor de  wandmontage

 · Meetbereik 60 – 200 cm (23½ – 78¾ inch); onderverdeling 1 mm (1/16 inch)
 ·  Aflezing op schaal met verschuifbare, inklapbare aanslag
 · Robuust aluminiumprofiel
 · Totale afmetingen max. BxDxH 60x330x1630 mm
 · Netto Gewicht ca. 0,7 kg
 · KERN MSF 200, € 95,– 

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MSB .../MSC .../MSF · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0

STANDAARD



76

KERN MBB

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg

[e]
 kg KERN KERN

MBB 15K2DM 6 | 15 0,002 | 0,005 0,005 390,– 965-128 26,– 963-128 88,–

APPROVED MEDICAL DEVICE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MBB · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 BabyweegschalenBabyweegschalen

Babyweegschaal

Babyweegschaal met ijk- en medische goedkeuring voor professioneel, mobiel of stationair gebruik in de  
medische diagnostiek

Babyweegschaal KERN MBB

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

IJkwaarde 
 

Prijs excl. btw.
af fabriek €

Wettelijk voogeschreven Ijking
Optie DKD-kalibratiecertificaat

€ €

STANDAARD OPTIE FACTORy

Kenmerken

 · ijkklasse III (ijking optioneel) 
 · Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG
 · Groot, ergonomisch verbeterd ligvlak voor het veilig wegen van baby’s 
 ·  Verwijderbaar ligvlak, dus ook als kleuterweegschaal te gebruiken
 · Robuuste ABS-kunststof. Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
 · Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare 
rubberen pootjes. Waterpas voor het waterpas zetten van de weegschaal 
standaard

 · Schokvrij wegen: trillingen door onrustige baby’s worden elektronisch 
gefilterd zodat een stabiel weegresultaat gegarandeerd is

 · Data-hold-functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing 
automatisch “bevroren” tot op de toets HOLD wordt gedrukt. Zo blijft 
genoeg tijd over om aan de baby of kind te besteden en daarna in alle 
rust de weegwaarde af te lezen

 ·  Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
 · Batterij- en netvoeding mogelijk, Accuvoeding optioneel

Technische gegevens

 · LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
 · Afmetingen ligvlak BxD 550x240 mm
 · Afmetingen weegplateau BxDxH 250x250x70 mm
 · Afmetingen afleesinrichting BxDxH 210x110x50 mm
 · Totale afmetingen BxDxH 560x288x136 mm
 · Kabellengte afleesinrichting ca. 50 cm
 · Batterijvoeding mogelijk, 6 x 1,5V AA, niet meegeleverd,  
Bedrijfsduur ca. 120 h

 · Netadapter (extern) standaard
 · Netto Gewicht ca. 4 kg

Accessoires

 ·  Draagtas voor mobiel gebruik, KERN MBB-A02, € 65,–
 ·  Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen, statiefhoogte ca. 
450 mm, KERN EOB-A01, € 60,–

 · Beschermhoes over het afleesinrichting, KERN EOB-A02, € 25,–
 · Accuvoeding intern optie, bedrijfsduur ca. 50 h zonder  
achtergrondverlichting, laadtijd ca. 24 h, KERN FOB-A08, € 40,–

  In de EU is bij weegschalen die bestemd zijn voor gebruik als medisch  
hulpmiddel de ijking wettelijk voorgeschreven; s.v.p. direct mee-
bestellen. Daarvoor hebben wij informatie over de opstelplaats en 
de postcode nodig.
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KERN MBC

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg

[e]
 kg KERN KERN

MBC 15K2DM 6 | 15 0,002 | 0,005 0,002 | 0,005 250,– 965-128 26,– 963-128 88,–
MBC 20K10M 20 0,01 0,01 250,– 965-128 26,– 963-128 88,–

APPROVED MEDICAL DEVICE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MBC · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0

STANDAARD OPTIE FACTORy

  In de EU is bij weegschalen die bestemd zijn voor gebruik als medisch  
hulpmiddel de ijking wettelijk voorgeschreven; s.v.p. direct mee-
bestellen. Daarvoor hebben wij informatie over de opstelplaats en 
de postcode nodig.

BabyweegschalenBabyweegschalen

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

IJkwaarde 
 

Prijs excl. btw.
af fabriek €

Wettelijk voogeschreven Ijking
Optie DKD-kalibratiecertificaat

€ €

Moderne babyweegschaal met ijk- en medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek
Babyweegschaal KERN MBC

Kenmerken

 · ijkklasse III (ijking optioneel)
 · Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG
 · Populaire weegschaal in de kindergeneeskunde dankzij de grote schaal 
die met de optimale, ergonomische ronding ideaal is voor het wegen 
van baby’s

 ·  Speciale functie voor neonatologie-afdelingen: verschilfunctie voor 
het berekenen van de gewichtstoename voor en na de voeding

 ·  Robuuste ABS-kunststof. Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
 · Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door rubberen pootjes
 · Schokvrij wegen: Trillingen worden eruit gefilterd om een stabiele  
weegwaarde te verkrijgen, ideaal voor onrustig liggende babies

 · Data-hold-functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing 
automatisch voor 10 s “bevroren” tot op de toets HOLD wordt gedrukt. 
Zo blijft er genoeg tijd over om het weegresultaat af te lezen

Technische gegevens

 · LCD-scherm, achtergrond verlichting, cijferhoogte 25 mm
 · Afmetingen ligvlak BxDxH 600x280x55 mm
 · Totale afmetingen BxDxH 600x400x110 mm 
 · Totale afmetingen inclusief lengtemeetlat BxDxH 890x470x175 mm 
 · Netadapter (extern) standaard
 · Netto Gewicht ca. 5,5 kg

Accessoires

 ·  Mechanische lengtemeetlat ter bevestiging aan de weegschaal,  
meetbereik 80 cm, onderverdeling 1 mm, KERN MBC-A01, € 95,–

 ·  Draagtas voor mobiel gebruik, alleen voor modellen zonder lengtemeetlat, 
KERN MBC-A02, € 45,–

 · Bedrijfsduur ca. 40 h zonder achtergrondverlichting, laadtijd ca. 12 h, 
KERN MBC-A03, € 50,–

Babyweegschaal
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KERN MBE

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg KERN

MBE 20K10 20 0,01 115,– 963-128 88,–

HOME CARE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MBE · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 BabyweegschalenBabyweegschalen

Babyweegschaal

Voordelige babyweegschaal voor een optimale levensstart
Babyweegschaal KERN MBE

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Optie DKD-kalibratiecertificaat

€

STANDAARD OPTIE

Kenmerken

 ·  Ergonomisch ligvlak met hoge zijwanden voor het veilig wegen  
van de zuigeling

 · Ongevoelig kunststofligvlak
 ·  Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
 · Bijzonder vlakke constructie
 · Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door rubberen pootjes
 · Eenvoudige en comfortabele 1-toetsbediening
 · Automatische Data-hold-functie: als het gewicht niet meer verandert 
wordt de aflezing voor 10 sec “bevroren”. Zo blijft er genoeg tijd over 
om het weegresultaat af te lezen

Technische gegevens

 · LCD-scherm, cijferhoogte 15 mm
 · Afmetingen ligvlak BxD 460x260 mm
 · Totale afmetingen BxDxH 560x350x88 mm
 · Inclusief batterijen, 4 x 1,5V AA, Bedrijfsduur ca. 200 h
 · Netto Gewicht ca. 2 kg
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KERN MPE

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg

[e]
 kg KERN KERN

MPE 250K100PM 250 0,1 0,1 350,– 965-129 51,– 963-129 105,–
MPE 250K100HM 250 0,1 0,1 395,– 965-129 51,– 963-129 105,–

APPROVED MEDICAL DEVICE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MPE · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0Personenweegschalen Personenweegschalen

Personenweegschaal

Professionele personenweegschaal met BMI-functie evenals ijk- en medische goedkeuring voor professioneel 
gebruik in de medische diagnostiek

Personenweegschaal KERN MPE

KERN MPE-HM
met statief en 
lengtemeetlat

KERN MPE-PM
met statief

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

IJkwaarde 
 

Prijs  excl. btw.
af fabriek €

Wettelijk voogeschreven Ijking
Optie DKD-kalibratiecertificaat

€ €

STANDAARD OPTIE FACTORy

Kenmerken

 · ijkklasse III (ijking optioneel)
 · Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG
 ·  Praktisch tweede display op de achterzijde van de weegschaal, waar-
door goed afleesbaar door patiënt en arts of verplegend personeel 

 ·  Het model MPE-HM beschikt over een elegant in het statief verwerkte, 
uittrekbare lengtemeetlat met een meetbereik van 88-200 cm

 · De ergonomisch verbeterde vorm en de robuuste uitvoering maken 
deze serie uitermate geschikt voor dagelijks gebruik in een professionele 
omgeving

 · Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare 
rubberen pootjes. Waterpas voor het waterpas zetten van de weegschaal 
standaard

 · Stabiel stalen weegplateau met antislip- en slijtage bestendig oppervlak 
van kunstof, voor optimale stabiliteit

 · Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
 · Schokvrij wegen: Trillingen worden eruit gefilterd om een stabiele weeg-
waarde te verkrijgen, ideaal voor onrustig staande patiënten

 · Data-hold-functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing 
automatisch voor 10 s “bevroren” tot op de toets HOLD wordt gedrukt. 
Zo blijft er genoeg tijd over om het weegresultaat af te lezen

 · Moeder-kind-functie: Het door weging bepaalde gewicht van de moeder 
wordt met een druk op de knop op nul gesteld. Daarna worden moeder 
en kind samen gewogen. Het gewicht van het kind wordt vervolgens 
direct op de display weergegeven. Bijzonder aangenaam voor kleine 
kinderen, die daardoor veilig en geborgen op de arm van de moeder 
kunnen worden gewogen

 · BMI-functie voor het bepalen van het normale gewicht/overgewicht
 · Fijnindicatie: Aflezing gedurende 5 sec 1 decimaal extra met en 1 druk 
op knop

 ·  2 wielen voor het gemakkelijk verplaatsen van de weegschaal

Technische gegevens

 · LCD-scherm, achtergrond verlichting, cijferhoogte 25 mm
 · Afmetingen weegplateau BxDxH 365x360x80 mm
 · Totale afmetingen MPE-HM: BxDxH 365x620x2125 mm  
(met uitgeschoven lengtemeetlat), MPE-PM: BxDxH 365x450x1020 mm 

 · Netadapter (extern) standaard
 · Gegevensinterface RS-232 standaard
 · Netto Gewicht ca. 12 kg

Accessoires

 · Bedrijfsduur ca. 40 h zonder achtergrondverlichting, laadtijd ca. 12 h, 
KERN MBC-A03, € 50,–

 · Interfacekabel RS-232 voor de aansluiting van een extern apparaat, 
KERN CFS-A01, € 46,–

  In de EU is bij weegschalen die bestemd zijn voor gebruik als medisch  
hulpmiddel de ijking wettelijk voorgeschreven; s.v.p. direct mee-
bestellen. Daarvoor hebben wij informatie over de opstelplaats en 
de postcode nodig.
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KERN MPS

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg

[e]
 kg KERN KERN

MPS 200K100M 200 0,1 0,1 350,– 965-129 51,– 963-129 105,–
MPS 200K100PM 200 0,1 0,1 390,– 965-129 51,– 963-129 105,–

APPROVED MEDICAL DEVICE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MPS · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 PersonenweegschalenPersonenweegschalen

Personenweegschaal

Professionele personenweegschaal met BMI-functie evenals ijk- en medische goedkeuring voor professioneel 
gebruik in de medische diagnostiek

Personenweegschaal KERN MPS

KERN MPS-PM
met statief

KERN MPS-M
met vrijstaande 
afleesinrichting Model 

 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

IJkwaarde 
 

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Wettelijk voogeschreven Ijking
Optie DKD-kalibratiecertificaat

€ €

STANDAARD OPTIE FACTORy

Kenmerken

 · ijkklasse III (ijking optioneel)
 · Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG
 · Dankzij de compactheid en de goede prijs-/kwaliteitverhouding is deze 
serie ideaal voor behandelkamers in medische praktijken en ziekenhuizen

 · Ergonomische afleesinrichting met grote toetsen en helder 
 · LCD-scherm voor het gemakkelijk invoeren en aflezen van patiëntwaarden 
zoals de lengte voor het berekenen van de BMI

 · Stabiel stalen weegplateau met antislip- en slijtage bestendig oppervlak
 · Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
 ·  Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte 
verstelbare rubberen pootjes. Waterpas voor het waterpas zetten van 
de weegschaal standaard

 · Schokvrij wegen: Trillingen worden eruit gefilterd om een stabiele weeg-
waarde te verkrijgen, ideaal voor onrustig staande patiënten

 · Data-hold-functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing 
automatisch voor 10 s “bevroren” tot op de toets HOLD wordt gedrukt. 
Zo blijft er genoeg tijd over om het weegresultaat af te lezen

 · BMI-functie voor het bepalen van het normale gewicht/overgewicht
 ·  Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
 · Batterij- en netvoeding mogelijk, Accuvoeding optioneel

Technische gegevens

 · LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
 · Afmetingen weegplateau BxDxH 275x295x58 mm
 · Afmetingen afleesinrichting BxDxH 210x110x50 mm
 · Alleen MPS-PM: Totale afmetingen (incl. statief) BxDxH 275x460x1015 mm
 · Kabellengte afleesinrichting (alleen vor model zonder statief) ca. 120 cm
 · Batterijvoeding mogelijk, 6 x 1,5V AA, niet meegeleverd,  
Bedrijfsduur ca. 57 h

 · Netadapter (extern) standaard
 · Gegevensinterface RS-232 standaard
 · Netto Gewicht MPS-M ca. 4,8 kg; MPS-PM ca. 6 kg

Accessoires

 ·  Stabiele transportkoffer voor het veilig transporteren en bewaren van 
de weegschaal, alleen voor model zonder statief, KERN MPS-A07, € 105,–

 ·  Mechanische lengtemeetlat, meetbereik tussen 60 – 200 cm, voor 
het vastschroeven (van voren of van achteren) op het statief (MPS-PM) 
of voor wandmontage, Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 
93/42/EEG, KERN MSF 200, € 95,–

 · Interfacekabel RS-232 voor de aansluiting van een extern apparaat, 
KERN MPS-A08, € 46,–

 · Beschermhoes over het afleesinrichting, KERN EOB-A02, € 25,–
 · Accuvoeding intern optie, bedrijfsduur ca. 50 h zonder  
achtergrondverlichting, laadtijd ca. 24 h, KERN FOB-A08, € 40,–

  In de EU is bij weegschalen die bestemd zijn voor gebruik als medisch  
hulpmiddel de ijking wettelijk voorgeschreven; s.v.p. direct mee-
bestellen. Daarvoor hebben wij informatie over de opstelplaats en 
de postcode nodig.
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KERN MPB

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg KERN

MPB 300K100 300 0,1 190,– 963-129 105,–
MPB 300K100P 300 0,1 255,– 963-129 105,–

PROFESSIONAL CARE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MPB · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 PersonenweegschalenPersonenweegschalen

Personenweegschaal

Personenweegschaal met BMI-functie
Personenweegschaal KERN MPB

KERN MPB
met vrijstaande 
afleesinrichting

KERN MPB-P
met statief

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Optie DKD-kalibratiecertificaat

€

STANDAARD OPTIE

Kenmerken

 · Stabiel stalen weegplateau met antislip- en slijtage bestendig oppervlak
 · Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
 · Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door rubberen pootjes
 · Schokvrij wegen: Trillingen worden eruit gefilterd om een stabiele weeg-
waarde te verkrijgen, ideaal voor onrustig staande patiënten

 · Data-hold-functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing 
automatisch voor 10 s “bevroren” tot op de toets HOLD wordt gedrukt. 
Zo blijft er genoeg tijd over om het weegresultaat af te lezen

 · Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening
 · BMI-functie voor het bepalen van het normale gewicht/overgewicht
 · Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard, 
alleen voor modellen zonder statief

 · Batterij- en netvoeding mogelijk

Technische gegevens

 · LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
 · Afmetingen weegplateau BxDxH 315x300x60 mm
 · Afmetingen afleesinrichting BxDxH 210x110x50 mm
 · Alleen MPB-P: Totale afmetingen (incl. statief) BxDxH 315x440x1010 mm
 · Kabellengte afleesinrichting (alleen vor model zonder statief) ca. 120 cm
 · Batterijvoeding mogelijk, 6 x 1,5V AA, niet meegeleverd,  
Bedrijfsduur ca. 170 h

 · Netadapter (extern) standaard
 · Netto Gewicht MPB ca. 4,6 kg; MPB-P ca. 6,4 kg

Accessoires

 ·  Stabiele transportkoffer voor het veilig transporteren en bewaren van  
de weegschaal, alleen voor model zonder statief, KERN MPS-A07, € 105,–

 ·  Mechanische lengtemeetlat, meetbereik tussen 60 – 200 cm,  
om op het statief te schroeven (MPB-P) of voor de wandmontage,  
KERN MSF 200, € 95,–

 · Beschermhoes over het afleesinrichting, KERN EOB-A02, € 25,–
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KERN MPC

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg

[e]
 kg KERN KERN

MPC 250K100M 250 0,1 0,1 270,– 965-129 51,– 963-129 105,–

APPROVED MEDICAL DEVICE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MPC · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 PersonenweegschalenPersonenweegschalen

Personenweegschaal

Professionele personenweegschaal met ijk- en medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de  
medische diagnostiek

Personenweegschaal KERN MPC

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

IJkwaarde 
 

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Wettelijk voogeschreven Ijking
Optie DKD-kalibratiecertificaat

€ €

STANDAARD OPTIE FACTORy

Kenmerken

 · ijkklasse III (ijking optioneel)
 · Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG
 ·  De bestseller voor medische praktijken, apotheken en ziekenhuizen
 · Robuuste uitvoering voor het dagelijks gebruik in een professionele omgeving
 · Ergonomisch geoptimaliseerde vorm
 · Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
 · Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare 
rubberen pootjes. Waterpas voor het waterpas zetten van de weegschaal 
standaard

 ·  Afleesinrichting verschillend te plaatsen, bijv. vrijstaand of aan de 
wand geschroefd. Wandhouder voor de wandmontage van de afleesin-
richting standaard

 ·  Stabiel stalen weegplateau met antislip- en slijtage bestendig oppervlak 
van kunstof, voor optimale stabiliteit

 · Fijnindicatie: Aflezing gedurende 5 sec 1 decimaal extra met en 1 druk 
op knop

 · BMI-functie voor het bepalen van het normale gewicht/overgewicht
 · Schokvrij wegen: Trillingen worden eruit gefilterd om een stabiele weeg-
waarde te verkrijgen, ideaal voor onrustig staande patiënten

 · Data-hold-functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing 
automatisch voor 10 s “bevroren” tot op de toets HOLD wordt gedrukt. 
Zo blijft er genoeg tijd over om het weegresultaat af te lezen

 · Moeder-kind-functie: Het door weging bepaalde gewicht van de moeder 
wordt met een druk op de knop op nul gesteld. Daarna worden moeder 
en kind samen gewogen. Het gewicht van het kind wordt vervolgens 
direct op de display weergegeven. Bijzonder aangenaam voor kleine 
kinderen, die daardoor veilig en geborgen op de arm van de moeder 
kunnen worden gewogen

Technische gegevens

 · LCD-scherm, achtergrond verlichting, cijferhoogte 25 mm
 · Afmetingen weegplateau BxDxH 365x360x80 mm
 · Afmetingen afleesinrichting BxDxH 200x128x55 mm
 · Kabellengte afleesinrichting ca. 150 cm
 · Netadapter (extern) standaard
 · Netto Gewicht ca. 10 kg

Accessoires

 · Bedrijfsduur ca. 40 h zonder achtergrondverlichting, laadtijd ca. 12 h, 
KERN MBC-A03, € 50,–

  In de EU is bij weegschalen die bestemd zijn voor gebruik als medisch  
hulpmiddel de ijking wettelijk voorgeschreven; s.v.p. direct mee-
bestellen. Daarvoor hebben wij informatie over de opstelplaats en 
de postcode nodig.
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KERN MPD

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg

[e]
 kg KERN KERN

MPD 250K100M 250 0,1 0,1 240,– 965-129 51,– 963-129 105,–

APPROVED MEDICAL DEVICE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MPD · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 PersonenweegschalenPersonenweegschalen

Step-On personenweegschaal

Professionele Step-On personenweegschaal met ijkgoedkeuring en erkend als medisch hulpmiddel
Step-On personenweegschaal KERN MPD

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

IJkwaarde 
 

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Wettelijk voogeschreven Ijking
Optie DKD-kalibratiecertificaat

€ €

STANDAARD OPTIE FACTORy

Kenmerken

 · ijkklasse III (ijking optioneel)
 · Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG
 ·  De bestseller voor medische praktijken, apotheken en ziekenhuizen: 
zeer tijdbesparend in het gebruik, gewoon aantippen, erop gaan staan, 
aflezen

 · Robuuste uitvoering voor het dagelijks gebruik in een professionele 
omgeving

 · Ergonomisch geoptimaliseerde vorm
 · Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
 · Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare 
rubberen pootjes. Waterpas voor het waterpas zetten van de weegschaal 
standaard

 ·  Stabiel stalen weegplateau met antislip- en slijtage bestendig oppervlak 
van kunstof, voor optimale stabiliteit

Technische gegevens

 · LCD-scherm, achtergrond verlichting, cijferhoogte 25 mm
 · Afmetingen weegplateau BxDxH 365x360x80 mm
 · Afmetingen afleesinrichting BxDxH 200x128x55 mm
 · Netadapter (extern) standaard
 · Netto Gewicht ca. 10 kg

Accessoires

 · Bedrijfsduur ca. 40 h zonder achtergrondverlichting, laadtijd ca. 12 h, 
KERN MBC-A03, € 50,–

  In de EU is bij weegschalen die bestemd zijn voor gebruik als medisch  
hulpmiddel de ijking wettelijk voorgeschreven; s.v.p. direct mee-
bestellen. Daarvoor hebben wij informatie over de opstelplaats en 
de postcode nodig.
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KERN MPT

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg

[e]
 kg KERN KERN

MPT 300K100M 300 0,1 0,1 590,– 965-129 51,– 963-129 105,–

APPROVED MEDICAL DEVICE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MPT · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 AdipositasweegschalenAdipositasweegschalen

Adipositasweegschaal

Compacte personenweegschaal met adipos-gedeelte, met ijk- en medische goedkeuring voor professioneel  
gebruik in de medische diagnostiek

Adipositasweegschaal KERN MPT

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

IJkwaarde 
 

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Wettelijk voogeschreven Ijking
Optie DKD-kalibratiecertificaat

€ €

STANDAARD OPTIE FACTORy

Kenmerken

 · ijkklasse III (ijking optioneel)
 · Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG
 · Bij uitstek geschikt voor ziekenhuizen, klinieken en medische praktijken 
alsmede voor mobiele toepassingen zoals huisbezoeken of sportevene-
menten

 · Dankzij het grote weegbereik van 300 kg kan deze weegschaal voor het 
wegen van kinderen, volwassenen met normaal gewicht en personen 
met overgewicht worden gebruikt

 ·  Stabiel stalen weegplateau met antislip- en slijtage bestendig oppervlak 
van kunstof, voor optimale stabiliteit

 · Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare 
rubberen pootjes. Waterpas voor het waterpas zetten van de weegschaal 
standaard

 · Compacte en stabiele uitvoering
 · Schokvrij wegen: Trillingen worden eruit gefilterd om een stabiele weeg-
waarde te verkrijgen, ideaal voor onrustig staande patiënten

 · Data-hold-functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing 
automatisch voor 10 s “bevroren” tot op de toets HOLD wordt gedrukt. 
Zo blijft er genoeg tijd over om het weegresultaat af te lezen

 · BMI-functie voor het bepalen van het normale gewicht/overgewicht
 ·  Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
 ·  Stevige handgreep voor transport van de weegschaal
 · Batterij- en netvoeding mogelijk, Accuvoeding optioneel

Technische gegevens

 · LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
 · Afmetingen weegplateau BxDxH 450x340x90 mm
 · Afmetingen afleesinrichting BxDxH 210x110x50 mm
 · Kabellengte afleesinrichting ca. 150 cm
 · Batterijvoeding mogelijk, 6 x 1,5V AA, niet meegeleverd,  
Bedrijfsduur ca. 57 h

 · Netadapter (extern) standaard
 · Netto Gewicht ca. 8,5 kg

Accessoires

 ·  Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen, statiefhoogte ca. 
950 mm, KERN MWS-A01, € 150,–

 · Mechanische lengtemeetlat, meetbereik tussen 60 – 200 cm, voor 
wandmontage, KERN MSF 200, € 95,–

 · Beschermhoes over het afleesinrichting, KERN EOB-A02, € 25,–
 · Accuvoeding intern optie, bedrijfsduur ca. 50 h zonder  
achtergrondverlichting, laadtijd ca. 24 h, KERN FOB-A08, € 40,–

  In de EU is bij weegschalen die bestemd zijn voor gebruik als medisch  
hulpmiddel de ijking wettelijk voorgeschreven; s.v.p. direct mee-
bestellen. Daarvoor hebben wij informatie over de opstelplaats en 
de postcode nodig.
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KERN MXS

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg

[e]
 kg KERN KERN

MXS 300K100M 300 0,1 0,1 980,– 965-129 51,– 963-129 105,–

APPROVED MEDICAL DEVICE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MXS · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 AdipositasweegschalenAdipositasweegschalen

Adipositasweegschaal

Adipositasweegschaal voor patiënten met overgewicht, met ijk- en medische goedkeuring voor professioneel 
gebruik in de medische diagnostiek

Adipositasweegschaal KERN MXS

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

IJkwaarde 
 

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Wettelijk voogeschreven Ijking
Optie DKD-kalibratiecertificaat

€ €

STANDAARD OPTIE FACTORy

Kenmerken

 · ijkklasse III (ijking optioneel)
 · Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG
 · Ideale weegschaal voor de bariatrie voor het wegen van patiënten met 
overgewicht dankzij het grote en stabiele weegplateau en de lage  
bouwvorm, wat het betreden en het op de weegschaal gaan staan 
makkelijker maakt 

 · Stabiel stalen weegplateau met antislip- en slijtage bestendig oppervlak
 · Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare 
rubberen pootjes. Waterpas voor het waterpas zetten van de weegschaal 
standaard

 · Schokvrij wegen: Trillingen worden eruit gefilterd om een stabiele weeg-
waarde te verkrijgen, ideaal voor onrustig staande patiënten

 · Data-hold-functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing 
automatisch voor 10 s “bevroren” tot op de toets HOLD wordt gedrukt. 
Zo blijft er genoeg tijd over om het weegresultaat af te lezen

 · BMI-functie voor het bepalen van het normale gewicht/overgewicht
 · Ergonomische afleesinrichting met grote toetsen en helder LCD-scherm 
voor het gemakkelijk invoeren en aflezen van patiëntwaarden zoals de 
lengte voor het berekenen van de BMI

 ·  Wandhouder voor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
 · Batterij- en netvoeding mogelijk

Technische gegevens

 · LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
 · Afmetingen weegplateau BxDxH 550x550x62 mm
 · Afmetingen afleesinrichting BxDxH 210x110x50 mm
 · Kabellengte afleesinrichting ca. 170 cm
 · Batterijvoeding mogelijk, 6 x 1,5V AA, niet meegeleverd,  
Bedrijfsduur ca. 70 h

 · Netadapter (extern) standaard
 · Netto Gewicht ca. 14,5 kg

Accessoires

 ·  Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen, statiefhoogte ca. 
950 mm, KERN MWS-A01, € 150,–

 · Mechanische lengtemeetlat, meetbereik tussen 60 – 200 cm, voor 
wandmontage, KERN MSF 200, € 95,–

 · Interfacekabel RS-232 voor de aansluiting van een extern apparaat, 
KERN MPS-A08, € 46,–

 · Beschermhoes over het afleesinrichting, KERN EOB-A02, € 25,–

  In de EU is bij weegschalen die bestemd zijn voor gebruik als medisch  
hulpmiddel de ijking wettelijk voorgeschreven; s.v.p. direct mee-
bestellen. Daarvoor hebben wij informatie over de opstelplaats en 
de postcode nodig.
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KERN MGB

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg KERN

MGB 150K100 150 0,1 75,– 963-129 105,–

HOME CARE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MGB · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 BadkamerweegschalenBadkamerweegschalen

Badkamerweegschaal

Design-badkamerweegschaal met glazen weegplateau
Badkamerweegschaal KERN MGB

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Optie DKD-kalibratiecertificaat

€

STANDAARD OPTIE

Kenmerken

 · Elegant design met precisie
 · Bijzonder vlakke constructie vergemakkelijkt het opstappen 
 · Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
 · Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door rubberen pootjes
 · Zeer eenvoudige bediening – de weegschaal kan met één voetdruk 
worden ingeschakeld

 · Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
 · Eenheidomschakeling van kg naar lb mogelijk
 ·  Vlakke constructie voor veilige stabiliteit en ruimtebesparende opslag
 ·  Grote, contrastrijke display, vergemakkelijkt het aflezen
 ·  Stabiel glazen weegplateau

Technische gegevens

 · LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
 · Totale afmetingen BxDxH 290x290x40 mm
 · Inclusief batterijen, 3V CR2032
 · Netto Gewicht ca. 2,1 kg



2928

KERN MFB

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg KERN

MFB 150K100 150 0,1 75,– 963-129 105,–

HOME CARE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MFB · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 LichaamsvetweegschalenLichaamsvetweegschalen

Lichaamsvetweegschaal

Design-lichaamsvetweegschaal voor gezondheidsbewuste personen
Lichaamsvetweegschaal KERN MFB

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Optie DKD-kalibratiecertificaat

€

STANDAARD OPTIE

Kenmerken

 · Bepaling van lichaamsvet, lichaamsvocht, spiermassa met een nauw-
keurigheid van 0,1 % alsmede van het lichaamsgewicht en botgehalte in 
stappen van 0,1 kg

 · Elegant design in zilvermetallic uiterlijk
 · Bijzonder vlakke constructie vergemakkelijkt het opstappen 
 · Stabiele kunststofweegplateau met 12 contactpunten voor  
maximale precisie

 · Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
 · Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door rubberen pootjes
 · Eenvoudige en comfortabele 3-toetsbediening
 · Geheugen voor max. 10 personen (geslacht, leeftijd, lengte)
 · Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
 · Eenheidomschakeling van kg naar lb mogelijk
 ·  Vlakke constructie voor veilige stabiliteit en ruimtebesparende opslag
 ·  Grote, contrastrijke display, vergemakkelijkt het aflezen
 ·  Contactpunten van roestvrij staal

Technische gegevens

 · LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
 · Totale afmetingen BxDxH 300x320x55 mm
 · Inclusief batterijen, 4 x 1,5V AAA
 · Netto Gewicht ca. 1,2 kg
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KERN MWS

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg

[e]
 kg mm KERN KERN

MWS 300K100M 300 0,1 0,1 900x740 1170,– 965-129 51,– 963-129 105,–
MWS 400K100DM 300 | 400 0,1 | 0,2 0,1 | 0,2 1000x1000 1400,– 965-130 83,– 963-130 165,–

APPROVED MEDICAL DEVICE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MWS · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 RolstoelweegschalenRolstoelweegschalen

Rolstoelweegschaal

Lage rolstoelweegschaal voor het makkelijk op- en afrijden van patiënten, met ijk- en medische goedkeuring  
voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek

Rolstoelweegschaal KERN MWS

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

IJkwaarde 
 

Weegplateau Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Wettelijk voogeschreven Ijking
Optie DKD-kalibratiecertificaat

€ €

STANDAARD OPTIE FACTORy

Kenmerken

 · ijkklasse III (ijking optioneel)
 · Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG
 · Uitermate geschikt voor het wegen van patiënten in rolstoelen dankzij 
het aan beide zijden oprijdbare weegplateau, de lage bouwhoogte en 
een geheugen voor tarra-gewichten van maximaal vijf (elektrische) 
rolstoelen

 · Het grote stalen weegplatform met anti slip bovenzijde is ook geschikt 
voor het wegen van personen met overgewicht

 · Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare 
rubberen pootjes. Waterpas voor het waterpas zetten van de weegschaal 
standaard

 · Schokvrij wegen: trillingen worden door het bepalen van een stabiele 
weegwaarde gefilterd. Ideaal voor onrustig zittende of staande personen

 · Data-hold-functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing 
automatisch voor 10 s “bevroren” tot op de toets HOLD wordt gedrukt. 
Zo blijft er genoeg tijd over om het weegresultaat af te lezen

 · BMI-functie voor het bepalen van het normale gewicht/overgewicht
 ·   Weegschaal kan met behulp van 2 wielen en 1 handvat gemakke-
lijk worden verplaatst en ruimtebesparend worden opgeborgen

 · Batterij- en netvoeding mogelijk, Accuvoeding optioneel
 ·  Drie weegschalen in één: Dankzij de handige steunbeugelset KERN 
MWS-A02 kan de rolstoelweegschaal MWS 300K100M met enkele 
handelingen in een multifunctionele weegschaal worden omgetoverd. 
Zo kunnen patiënten vrijstaand, op de steunbeugel steunend of in een 
rolstoel worden gewogen. Het analyseapparaat kan ergonomisch gunstig 
direct op de steunbeugel worden gemonteerd

Technische gegevens

 · LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
 · Afmetingen afleesinrichting BxDxH 210x110x50 mm
 · Totale afmetingen 
MWS 300K100M BxDxH 1155x800x66 mm 
MWS 400K100DM BxDxH 1255x1060x69 mm

 · Totale afmetingen Inclusief MWS-A02 BxDxH 1155x820x1070 mm
 · Kabellengte afleesinrichting ca. 180 cm
 · Batterijvoeding mogelijk, 6 x 1,5V AA, niet meegeleverd,  
Bedrijfsduur ca. 70 h

 · Netadapter (extern) standaard
 · Netto Gewicht ca. 28,4 kg

Accessoires

 ·  Steunbeugelset voor montage op de rolstoelweegschaal  
KERN MWS 300K100M, BxDxH ca. 1150x60x900 mm. Leveringsom-
vang: twee steunbeugels, een stabiliteitsbalk, bevestigingsmateriaal.  
Fabrieksoptie, KERN MWS-A02, € 590,–

 ·  Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen, statiefhoogte 
ca. 950 mm, KERN MWS-A01, € 150,–

 · Interfacekabel RS-232 voor de aansluiting van een extern apparaat,  
KERN MPS-A08, € 46,–

 · Beschermhoes over het afleesinrichting, KERN EOB-A02, € 25,–
 · Accuvoeding intern optie, bedrijfsduur ca. 50 h zonder  
achtergrondverlichting, laadtijd ca. 24 h, KERN FOB-A08, € 40,–

  In de EU is bij weegschalen die bestemd zijn voor gebruik als medisch  
hulpmiddel de ijking wettelijk voorgeschreven; s.v.p. direct mee-
bestellen. Daarvoor hebben wij informatie over de opstelplaats en 
de postcode nodig.
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KERN MTS

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg

[e]
 kg KERN KERN

MTS 300K100M 300 0,1 0,1 1090,– 965-129 51,– 963-129 105,–

APPROVED MEDICAL DEVICE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MTS · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 StasteunweegschalenStasteunweegschalen

Stasteunweegschaal

Voordelige stasteunweegschaal voor een veilig gevoel bij het wegen, met ijk- en medische goedkeuring voor  
professioneel gebruik in de medische diagnostiek

Stasteunweegschaal KERN MTS

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

IJkwaarde 
 

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Wettelijk voogeschreven Ijking
Optie DKD-kalibratiecertificaat

€ €

STANDAARD OPTIE FACTORy

Kenmerken

 · ijkklasse III (ijking optioneel)
 · Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG
 · Ideaal voor verzorgingshuizen, geriatrische afdelingen, afdelingen voor 
interne geneeskunde, enz.

 · Dankzij de stabiele constructie kunnen patiënten die slecht ter been en 
zwak zijn goed staan en nauwkeurig gewogen worden

 · Groot, slijtvast, antislip-oppervlak voor optimale stabiliteit van de patiënt
 · Geringe hoogte van het platform vergemakkelijkt het opstappen
 · Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare 
rubberen pootjes. Waterpas voor het waterpas zetten van de weegschaal 
standaard

 · Schokvrij wegen: Trillingen worden eruit gefilterd om een stabiele weeg-
waarde te verkrijgen, ideaal voor onrustig staande patiënten

 · Data-hold-functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing 
automatisch voor 10 s “bevroren” tot op de toets HOLD wordt gedrukt. 
Zo blijft er genoeg tijd over om het weegresultaat af te lezen

 · BMI-functie voor het bepalen van het normale gewicht/overgewicht
 ·  Ergonomische afleesinrichting met grote toetsen en contrastrijk  
LCD-scherm voor het gemakkelijk invoeren en aflezen van  
patiëntwaarden zoals bijv. lengte ter berekening van de BMI

 ·  2 wielen voor het gemakkelijk verplaatsen van de weegschaal
 · Batterij- en netvoeding mogelijk, Accuvoeding optioneel

Technische gegevens

 · LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
 · Afmetingen weegplateau BxDxH 550x550x62 mm
 · Afmetingen afleesinrichting BxDxH 210x110x50 mm
 · Totale afmetingen BxDxH 550x550x1100 mm
 · Batterijvoeding mogelijk, 6 x 1,5V AA, niet meegeleverd,  
Bedrijfsduur ca. 70 h

 · Netadapter (extern) standaard
 · Netto Gewicht ca. 20 kg

Accessoires

 ·  Mechanische lengtemeetlat, meetbereik tussen 60 – 200 cm, om  
op het statief te schroeven of voor de wandmontage, Goedgekeurd als 
medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG, KERN MSF 200, € 95,–

 · Interfacekabel RS-232 voor de aansluiting van een extern apparaat, 
KERN MPS-A08, € 46,–

 · Beschermhoes over het afleesinrichting, KERN EOB-A02, € 25,–
 · Accuvoeding intern optie, bedrijfsduur ca. 50 h zonder  
achtergrondverlichting, laadtijd ca. 24 h, KERN FOB-A08, € 40,–

  In de EU is bij weegschalen die bestemd zijn voor gebruik als medisch  
hulpmiddel de ijking wettelijk voorgeschreven; s.v.p. direct mee-
bestellen. Daarvoor hebben wij informatie over de opstelplaats en 
de postcode nodig.
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KERN MCB

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg

[e]
 kg KERN KERN

MCB 300K100M 300 0,1 0,1 930,– 965-129 51,– 963-129 105,–

APPROVED MEDICAL DEVICE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MCB · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 StoelweegschalenStoelweegschalen

Stoelweegschaal

Mobiele stoelweegschaal met vier wielen en ijk- en medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de  
medische diagnostiek

Stoelweegschaal KERN MCB

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

IJkwaarde 
 

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Wettelijk voogeschreven Ijking
Optie DKD-kalibratiecertificaat

€ €

STANDAARD OPTIE FACTORy

Kenmerken

 · ijkklasse III (ijking optioneel)
 · Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG
 ·  Verrijdbare uitvoering met handrem op alle wielen
 · De vier wielen zorgen ervoor dat de patiënt met deze stoelweegschaal 
maximale mobiliteit heeft. Daardoor kan het personeel van het zieken-
huis c. q. de kliniek hun tijd efficiënter besteden en wordt de veiligheid 
van de patiënten verbeterd 

 · Dankzij de vier zwenkwielen en de grote doorsnede kan gemakkelijk 
over drempels, randen en spleten in liften worden gereden

 · Deze stoelweegschaal is het ideale meetinstrument voor bejaarden-
huizen, revalidatiecentra en klinieken met vele patiënten, inclusief 
wegingen in het adiposatisbereik van max. 300 kg

 · Voor patiënten die slecht ter been zijn biedt de comfortabele zitschaal 
een goede ondersteuning tijdens het wegen

 ·  Dankzij de omklapbare armleuningen en voetsteunmeten kunnen 
personen gemakkelijker gaan zitten. Ideaal voor patiënten met overge-
wicht of voor een overgang zonder obstakels bijv. van het bed naar de 
stoelweegschaal

 · Data-hold-functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing 
automatisch voor 10 s “bevroren” tot op de toets HOLD wordt gedrukt. 
Zo blijft er genoeg tijd over om het weegresultaat af te lezen

 · BMI-functie voor het bepalen van het normale gewicht/overgewicht
 · Batterij- en netvoeding mogelijk, accuvoeding optioneel

Technische gegevens

 ·  LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
 · Afmetingen afleesinrichting BxDxH 210x110x50 mm
 · Totale afmetingen BxDxH 600x850x960 mm
 · Netadapter (extern) standaard
 · Batterijvoeding mogelijk, 6 x 1,5V AA, niet meegeleverd,  
Bedrijfsduur ca. 70 h

 · Netto Gewicht ca. 26 kg

Accessoires

 ·  Handige netadaptertas voor het bewaren van de standaard meegeleverde 
netadapter. Bevestigingsmogelijkheid met twee klittenbandsluitingen, 
KERN MCB-A05, € 35,–

 · Beschermhoes over het afleesinrichting, KERN EOB-A02, € 25,–
 · Accuvoeding intern optie, bedrijfsduur ca. 50 h zonder  
achtergrondverlichting, laadtijd ca. 24 h, KERN FOB-A08, € 40,–

  In de EU is bij weegschalen die bestemd zijn voor gebruik als medisch  
hulpmiddel de ijking wettelijk voorgeschreven; s.v.p. direct mee-
bestellen. Daarvoor hebben wij informatie over de opstelplaats en 
de postcode nodig.
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KERN MCC

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg

[e]
 kg KERN KERN

MCC 250K100M 250 0,1 0,1 790,– 965-129 51,– 963-129 105,–

APPROVED MEDICAL DEVICE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MCC · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 StoelweegschalenStoelweegschalen

Stoelweegschaal

Ergonomische stoelweegschaal met modern uiterlijk, met ijkgoedkeuring en erkend als medisch hulpmiddel voor 
professioneel gebruik in de medische diagnostiek

Stoelweegschaal KERN MCC

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

IJkwaarde 
 

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Wettelijk voogeschreven Ijking
Optie DKD-kalibratiecertificaat

€ €

STANDAARD OPTIE FACTORy

Kenmerken

 · ijkklasse III (ijking optioneel) 
 · Goedgekeurd als medisch hulpmiddel volgens 93/42/EEG 
 · Verrijdbare uitvoering met comfortabele handrem op alle 4 de wielen
 · De vier wielen zorgen ervoor dat de patiënt met deze stoelweegschaal 
maximale mobiliteit heeft. Daardoor kan het personeel van het zieken-
huis c. q. de kliniek hun tijd efficiënter besteden en wordt de veiligheid 
van de patiënten verbeterd

 ·  Dankzij de vier zwenkwielen en de grote doorsnede kan gemakkelijk 
over drempels, randen en spleten in liften worden gereden. Alle vier 
wielen zijn afzonderlijk en veilig vergrendelbaar

 · Deze stoelweegschaal is het ideale meetinstrument voor bejaarden-
huizen, revalidatiecentra en klinieken met vele patiënten, inclusief 
wegingen in het adiposatisbereik van max. 250 kg 

 · Voor patiënten die slecht ter been zijn biedt de comfortabele zitschaal 
een goede ondersteuning tijdens het wegen 

 · Dankzij de duidelijk contrasterende zwarte kleur van zitvlak, voet en 
armleuningen ideaal voor dementerende patiënten

 ·  Dankzij de omklapbare armleuningen en voetsteunmeten kunnen 
personen gemakkelijker gaan zitten. Ideaal voor patiënten met overge-
wicht of voor een overgang zonder obstakels bijv. van het bed naar de 
stoelweegschaal

 · Ergonomisch geplaatste handgrepen
 · Data-hold-functie: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing 
automatisch voor 10 s “bevroren” tot op de toets HOLD wordt gedrukt. 
Zo blijft er genoeg tijd over om het weegresultaat af te lezen

 · Fijnindicatie: Aflezing gedurende 5 sec 1 decimaal extra met en 1 druk 
op knop

Technische gegevens

 ·  Handige netadaptertas aan de achterkant van de stoel en netadapter 
(extern) standaard 

 ·  Groot LCD-scherm, achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm 
 · Afmetingen afleesinrichting BxDxH 200x128x55 mm 
 · Totale afmetingen BxDxH 625x990x985 mm 
 · Accuvoeding intern, standaard, ca. 40 h zonder achtergrondverlichting, 
laadtijd ca. 12 h 

 · Netto Gewicht ca. 22 kg

  In de EU is bij weegschalen die bestemd zijn voor gebruik als medisch  
hulpmiddel de ijking wettelijk voorgeschreven; s.v.p. direct mee-
bestellen. Daarvoor hebben wij informatie over de opstelplaats en 
de postcode nodig.
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KERN FFN-NPROFESSIONAL CARE

KERN
[Max]

kg
[d]
 g

[e]
 g KERN KERN

FFN 1K-4N 1,5 0,2 – 260,– – – 963-127 72,–
FFN 3K0.5IPN 3 0,5 – 240,– – – 963-127 72,–
FFN 6K1IPN 6 1 – 240,– – – 963-128 88,–
FFN 15K2IPN 15 2 – 240,– – – 963-128 88,–
FFN 25K5IPN 25 5 – 240,– – – 963-128 88,–

FFN 3K1IPM 3 1 1 260,– 965-227 55,– 963-127 72,–
FFN 6K2IPM 6 2 2 260,– 965-228 55,– 963-128 88,–
FFN 15K5IPM 15 5 5 260,– 965-228 55,– 963-128 88,–
FFN 25K10IPM 25 10 10 260,– 965-228 55,– 963-128 88,–

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/FFN-N · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 Orgaan weegschalenOrgaan weegschalen

Orgaan weegschaal

Compacte orgaan weegschaal, IP-65 spatwaterdicht en in roesvrij staal, tevens met ijkgoedkeuring
Orgaan weegschaal KERN FFN-N

Kenmerken

 · ijkklasse III (alleen FFN-M; ijking optioneel)
 · Zeer eschikt voor het bepalen van het specifieke gewicht van organen, 
weefsel enz. in de pathologie of in het laboratorium

 ·  Roestvrijstalen behuizing met afneembaar roestvrijstalen weegplateau, 
waardoor makkelijk en hygiënisch te reinigen

 · Geschikt voor verhoogde eisen aan de hygiëne in medische toepassingen
 · Eenvoudig verplaatsbaar door handgrepen aan de onderzijde, ingebouwde 
accu, compacte bouwwijze en laag eigen gewicht. Dus eenvoudig inzet-
baar op meerdere plaatsten

 · Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare 
rubberen pootjes. Waterpas voor het waterpas zetten van de weegschaal 
standaard

 · IP 65: Bescherming tegen vuil en water (alleen met accuvoeding)

Technische gegevens

 · Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
 · Afmetingen weegplateau (roestvast staal) BxD 230x190 mm
 · Totale afmetingen 230x300x130 mm
 · Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur ca. 50 h, laadtijd ca. 12 h
 · Netto Gewicht ca. 3,2 kg
 · Toegestane omgevingstemperatuur 0 °C/40 °C

Accessoires

 ·  Tarraweegschaal van roestvrij staal, ideaal voor het wegen van organen,  
weefsel enz. BxDxH 370x240x20 mm, KERN RFS-A02, € 50,–

STANDAARD OPTIE FACTORy

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

IJkwaarde 
 

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Wettelijk voogeschreven Ijking
Optie DKD-kalibratiecertificaat

€ €

  In de EU is bij weegschalen die bestemd zijn voor gebruik als medisch hulpmiddel de ijking wettelijk voorgeschreven;   s.v.p. direct meebestellen. Daarvoor hebben wij informatie over de opstelplaats en de postcode nodig.
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KERN MAP

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg kg mm KERN

MAP 80K1S 80 0,1 10, 20, 40, 80 55x88x212 205,– 961-167 120,–
MAP 80K1 80 0,1 20, 40, 80 55x102x212 205,– 961-167 120,–
MAP 130K1 130 0,1 40, 80, 130 55x102x212 205,– 961-167 120,–

PROFESSIONAL CARE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MAP · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 KrachtmetersKrachtmeters

Handkrachtmeter

Handkrachtmeter, bijv. voor revalidatiebehandelingen na ongevallen
Handkrachtmeter KERN MAP

Model 
 

Meetbereik    

Afleesbaarheid 
 

Ferensets Totale afmetingen BxDxH
Prijs 

excl. btw.
af fabriek €

Optie ISO-kalibratiecertificaat

€

STANDAARD

Kenmerken

 · Uitstekend geschikt voor gebruik in revalidatiecentra voor het bepalen 
van de sluitkracht van de hand 

 · Vier meetmodi die bijv. in het kader van een revalidatieprogramma het 
medische personeel helpen bij het testen en het gecontroleerd trainen 
van de fitness van de hand van de patiënt: 
- Realtime-modus: geeft direct de huidige kracht weer  
- Peak/Max-modus: geeft de maximale kracht van een handgreep weer 
- Gemiddelde-modus: Berekent de gemiddelde kracht van twee handgrepen  
-  Tel-modus: telt het aantal persbewegingen die een vooraf  

gedefinieerde grenskracht overschrijden
 · Geschikt voor het vastleggen van een verminderde handkracht waardoor 
er een verhoogd risico op levensgevaarlijk letsel bestaat bij ouder  
wordende mensen of bij ondervoeding, bijv. als gevolg van chemotherapie 
o. i. d.

 · Veilig en comfortabel gebruik door slipvrije rubberen handvatten
 · Geïntegreerde AUTO-OFF-functie na 1 minuut om de batterijen te sparen
 · Eenheidomschakeling van kg naar lb mogelijk
 ·  MAP 80K1S: Speciale versie voor kinderen: De geringe greepdiepte 
maakt een ergonomisch grijpen met name bij kinderhanden mogelijk

 · MAP 130K1: Speciale versie voor krachtsporters. Biedt door de afme-
tingen en het grotere meetbereik een toepassingsreserve die rekening 
houdt met de hogere basiskracht van krachtsporters

 ·  Dankzij de vervangbare veren kan de capaciteit snel worden gewijzigd 
(Extra verensets zijn bij de levering inbegrepen) Door de verschillende 
hardheidsgraden van de afzonderlijke veren kan de handkrachtmeter 
universeel voor een groot scala patiëntengroepen worden gebruikt, 
zoals bijv. bij kinderen, senioren of in de sportgeneeskunde

 ·  Een stevige koffer voor een veilig en eenvoudig transport evenals 
voor het bewaren van de extra veren wordt standaard meegeleverd, 
BxDxH 350x265x85 mm

Technische gegevens

 · LCD-scherm, cijferhoogte 12 mm
 · Inclusief batterijen, CR2450, Bedrijfsduur bis zu 53 h
 · Netto Gewicht ca. 0,3 kg
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KERN FK · FH

SAUTER FK

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

FK 50 50 0,02 250,–
FK 100 100 0,05 250,–
FK 250 250 0,1 250,–
FK 500 500 0,2 250,–
FK 1K 1000 0,5 250,–

FH 50 50 0,01 460,–
FH 100 100 0,05 460,–
FH 200 200 0,1 460,–
FH 500 500 0,1 460,–

SAUTER

AC 45 135,–

AC 46 90,–

AC 47 95,–

SAUTER

 AFK 02 55,–

 AFH 21 275,–

 AFH 04 75,–

PROFESSIONAL CARE

SAUTER FH

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/FK .../FH · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 KrachtmetersKrachtmeters

Digitale krachtmeters

Krachtmeter voor medische toepassingen
Digitale krachtmeters SAUTER FK · FH

Model 
 

Meetbe-
reik

Aflees-  baarheid
Prijs 

excl. btw.
af fabriek €

AFH 21 kan zowel met FK als met  
FH worden gecombineerd

Model 
 

Beschrijving Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Concave houder met geoptimaliseerde   radius voor het meten van vooral  armen en benen

Vlakke, rechthoekige houder voor 
het meten van rug, borstomvang 

of arm

Ronde houder voor het meten van 
bepaalde spierpartijen zoals de 

schouders

Model 
 

Beschrijving Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Roestvrijstalen 
handvatten met 
kunststofmantel

Steun

Roestvrijstalen 
handvatten met 
kunststofmantel

STANDAARD FK STANDAARD FH OPT. FH

Kenmerken

 · Op vele deelgebieden van de medische diagnostiek worden spierfuncties  
gemeten. Bijv. in de  
- orthopedie ter bepaling van de werking van het bewegingsapparaat  
- fysiotherapie om het bewegingsvermogen te herstellen 
- ergotherapie ter behandeling van lichamelijke stoornissen

 · Ook in de sport kan de meting van de spierkracht ter ondersteuning van 
de training worden gebruikt

 · Deze metingen worden door de SAUTER FK (alternatief SAUTER FH) 
krachtmeter in combinatie met de drie afgebeelde fysio-opnemers 
ondersteund

 · Deze opnemers voor het meten van de spierkracht zijn ergonomisch 
ontworpen. Het oppervlak bestaat uit zacht sponsrubber, dat  
huidvriendelijk is 

 · Dankzij de verbinding van het precisiemeetapparaat met de optionele hand-
vatten van roestvrij staal SAUTER AFK 02 | AFH 04 of de steun AFH 21 zijn 
betrouwbare meetresultaten mogelijk

 · Ons advies: combineer de krachtmeter (SAUTER FK of FH) met de  
roestvrijstalen handvatten (SAUTER AFK 02 of AFH 04, afhankelijk  
van de gekozen krachtmeter) of de steun (SAUTER AFH 21) en een  
of meer fysio-opnemers (AC 45, AC 46, AC 47)

 · Alle onderdelen zijn apart te bestellen

Accessoires

 ·  AC 45: holronde krachtopnemer met geoptimaliseerde radius voor de 
krachtmeting van vooral armen en benen, SAUTER AC 45, € 135,–

 ·  AC 46: vlakke, vierkante krachtopnemer voor de volledige krachtop-
name van rug, borstkas of arm, SAUTER AC 46, € 90,–

 ·  AC 47: ronde opnemer voor de meting van puntvormige spiergroepen 
zoals schouders, SAUTER AC 47, € 95,–

 ·  Roestvrijstalen handvatten met kunststofmantel voor krachtmeter
 SAUTER FK: AFK 02, € 55,–
 SAUTER FH: AFH 04, € 75,–
 ·  Steun voor medische spierkrachtmetingen, geschikt voor de kracht-
meters SAUTER FK, FH, SAUTER AFH 21, € 275,–
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KERN ABJ · EG · KBJ

KERN
[Max]

g
[d]
 g

[e]
 g g g KERN KERN

KBJ 650-2NM 650 0,01 0,1 0,01 ±0,003 520,– 965-216 66,– 963-127 72,–
EG 620-3NM 620 0,001 0,01 0,001 ±0,004 930,– 965-201 110,– 963-127 72,–
EG 2200-2NM 2200 0,01 0,1 0,01 ±0,01 800,– 965-216 66,– 963-127 72,–
EG 4200-2NM 4200 0,01 0,1 0,01 ±0,02 880,– 965-216 66,– 963-127 72,–
ABJ 80-4NM 80 0,0001 0,001 0,0002 ±0,0003 940,– 965-201 110,– 963-101 138,–
ABJ 120-4NM 120 0,0001 0,001 0,0002 ±0,0003 970,– 965-201 110,– 963-101 138,–
ABJ 220-4NM 220 0,0001 0,001 0,0002 ±0,0003 1090,– 965-201 110,– 963-101 138,–

KERN EG

KERN ABJ

KERN KBJ

PROFESSIONAL CARE

ApothekersweegschalenApothekersweegschalen

Apothekersweegschalen

Uiterst nauwkeurige precisieweegschalen voor laboratoria & ziekenhuisapotheken
Apothekersweegschalen KERN ABJ · EG · KBJ

Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

IJkwaarde 
 

Reproduceer-   barheid
Liniariteit 

  

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Opties

Ijking DKD-kalibratiecertificaat
€ €

STANDAARD OPTIE FACTORy

    In de EU is bij weegschalen die bestemd zijn voor het handelsverkeer 
de ijking wettelijk voorgeschreven; s.v.p. direct meebestellen. Daar-
voor hebben wij informatie over de opstelplaats en de postcode 
nodig.

Kenmerken

Precisieweegschaal KERN KBJ
 · Voor het samenstellen van geneesmiddelen, zoals infusie-oplossingen, 
ooggeneesmiddelen, zalven etc.

 · ijkgoedkeuring klasse II (ijking optioneel)
 · Intern justeergewicht
 · Receptuur functie
 · GLP/ISO-protocollering met optionele printer, KERN yKS-01, € 390,–
 · Weegplateau edelstaal

Technische gegevens

 · LCD-scherm, cijferhoogte 9 mm
 · Afmetingen weegplateau BxD 130x130 mm
 · Totale afmetingen BxDxH 165x230x80 mm
 · Netadapter standaard
 · Netto Gewicht ca. 1,5 kg
 · Verdere informatie: www.kern-sohn.com/nl/KBJ

Precisieweegschaal KERN EG
 · Voor de individuele ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of  
geneesmiddelvormen, zoals tincturen, drankjes, capsules, crèmes etc.

 · ijkgoedkeuring klasse II (ijking optioneel)
 · Intern justeergewicht
 · Wegen met tolerantiebereik, ideaal voor het in porties verdelen,  
doseren en sorteren

 · GLP/ISO-protocollering met optionele printer  
KERN yKS-01, € 390,–

 · Groot Weegplateau edelstaal

 · LCD-scherm, cijferhoogte 16 mm
 · Afmetingen weegplateau max. BxD 180x160 mm
 · Totale afmetingen BxDxH 192x265x87 mm
 · Netadapter standaard
 · Netto Gewicht ca. 3,7 kg
 · Verdere informatie: www.kern-sohn.com/nl/EW-N_EG-N

Analyseweegschaal KERN ABJ
 · Voor de samenstelling van geneesmiddelen, analyse,  
kwaliteitsborging, eindcontrole, etc.

 · ijkgoedkeuring klasse I (ijking optioneel)
 · Internes, motorgetriebenes Justiergewicht
 · Uiterst nauwkeurige weegtechniek voor zeer nauwkeurige  
weegresultaten

 · Groot glazen windscherm met 3 schuifdeuren voor een  
comfortabele toegang tot het weeggoed

 · GLP/ISO-protocollering met optionele printer  
KERN yKS-01, € 390,–

 · Weegplateau edelstaal

 · LCD-scherm, cijferhoogte 14 mm
 · Afmetingen weegplateau ø 91 mm
 · Totale afmetingen BxDxH 210x340x325 mm
 · Weegruimte BxDxH 174x162x227 mm
 · Netadapter standaard
 · Netto Gewicht ca. 6 kg
 · Verdere informatie: www.kern-sohn.com/nl/ABS-N_ABJ-NM

STANDAARD

STANDAARD

STANDAARD

OPTIE

OPTIE
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“Eenvoudig en praktisch dieren wegen 
om snel het gewicht te bepalen van 
huisdieren en vee. Absoluut betrouw-
baar in de dagelijkse praktijk!”

VEtErinAirE wEEgschAlEn

KErn veterinaire weegschalen

Weegschalen voor het wegen van huisdieren en vee zoals konijnen, poezen, 
honden slangen, schapen paarden enz.

Elektronische weegschalen voor dieren van Kern is het beste gereedschap om het gewicht te 

controleren. Kern dierweegschalen onderscheiden zich van de massa omdat ze eenvoudig in  

gebruik zijn, goed mobiel bruikbaar en robuuste zijn. Verder zijn ze ergonomisch en hebben een 

grote en duidelijke uitlezing. Vanaf de schalen voor kleine dieren, die ook geschikt zijn voor 

het wegen van diervoedsel om een dieet te bepalen tot de hang weegschalen voor mobiele 

dierweging en de vloerweegschalen met een hoog weegbereik van 300 kg, Kern veterinaire 

weegschalen zijn er in vele varianten.

Vele handige functies helpen de dierenarts, dierenverzorger of de eigenaar van huisdieren in 

hun dagelijkse werkzaamheden met hun dier. Door het speciale dierweeg programma, wordt 

altijd een stabiel gewicht gepresenteerd ook als de dieren erg bewegelijk zijn. Ook kan de 

HOLD functie worden gebruikt, die het gewicht op de uitlezing vast zet, ook als het dier al van 

de weegschaal is gehaald. Zo is er alle tijd om het dier goed te behandelen.

Of het nu in de dierenarts praktijk is of onderweg of thuis, zowel binnen als buiten, de werking 

van de Kern veterinaire weegschalen is verzekerd door de netadapter of de batterijen.

KERN – voor de dieren liefhebber
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KERN EMB

KERN
[Max]

g
[d]
 g KERN

EMB 200-3 200 0,001 205,– 963-127 72,–
EMB 200-2 200 0,01 115,– 963-127 72,–
EMB 600-2 600 0,01 155,– 963-127 72,–
EMB 2000-2 2000 0,01 200,– 963-127 72,–
EMB 500-1 500 0,1 55,– 963-127 72,–
EMB 1200-1 1200 0,1 75,– 963-127 72,–
EMB 6000-1 6000 0,1 150,– 963-128 88,–
EMB 2200-0 2200 1 55,– 963-127 72,–
EMB 5.2K1 5200 1 55,– 963-128 88,–
EMB 5.2K5 5200 5 50,– 963-128 88,–

PROFESSIONAL CARE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/EMB · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 DierenweegschalenDierenweegschalen

Weegschaal voor kleine dieren

Universele weegschaal voor kleine dieren voor mobiele en vaste toepassingen
Weegschaal voor kleine dieren KERN EMB

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

Weegplateau Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Optie DKD-kalibratiecertificaat

€

STANDAARD OPTIE

Kenmerken

 · Ideale tafelweegschaal voor het wegen van kleine dieren of voor het 
laboratorium

 · Bijzonder vlakke constructie
 · Kunststofweegplateau, afneembaar
 · Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
 · Bijweegfunctie vergemakkelijkt recepteren
 · Eenvoudige en comfortabele 2-toetsbediening

Technische gegevens

 · LCD-scherm, cijferhoogte 15 mm
 · Afmetingen weegplateau: 

  ø 82 mm 
 ø 105 mm

  ø 150 mm, groot afgebeeld 
 · Totale afmetingen BxDxH 170 x 240 x 39 mm
 · Inclusief batterijen 9 V blok of 2 x 1,5 V AA
 · Aansluitbus voor netadapter (extern) standaard
 · Netto Gewicht ca. 0,5 kg

Accessoires

 · Netadapter (extern) niet-standaard, na te bestellen,  
KERN 440-902, € 25,–
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KERN EOB · EOB-F · EOE

KERN
[Max]

kg
[d]
 g mm cm kg KERN

EOB 15K5 15 5 315x305x65 180 4 135,– 963-128 88,–
EOB 35K10 35 10 315x305x65 180 4 135,– 963-128 88,–
EOB 60K20 60 20 315x305x65 180 4 135,– 963-129 105,–
EOB 60K20L 60 20 550x550x65 270 13,5 340,– 963-129 105,–
EOB 35K-2F 35 10 315x305x65 – 4,2 200,– 963-128 88,–
EOB 60K-2F 60 20 315x305x65 – 4,2 200,– 963-129 105,–
EOB 60K-2LF 60 50 550x550x65 – 13,5 390,– 963-129 105,–
EOB 150K-2F 150 50 315x305x65 – 4,2 200,– 963-129 105,–
EOB 150K-2LF 150 50 550x550x65 – 13,5 390,– 963-129 105,–
EOB 300K-1LF 300 100 550x550x65 – 13,5 390,– 963-129 105,–
EOE 150K50XL 150 50 945x505x65 270 19,5 300,– 963-129 105,–
EOE 300K100XL 300 100 945x505x65 270 19,5 300,– 963-129 105,–

PROFESSIONAL CARE

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/EOB .../EOB-F .../EOE · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 DierenweegschalenDierenweegschalen

Dierenweegschalen

Handzame modellen, ruim inzetbaar op vele fronten – ook XL afmetingen en/of draadloos 
Dierenweegschalen KERN EOB · EOB-F · EOE

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

Weegplateau Kabellengte

ca.

Netto Gewicht

ca.

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Optie DKD-kalibratiecertificaat

€

STANDAARD OPTIE

Kenmerken

 · Plateauweegschaal voor het wegen van dieren
 · Weegplateau in roestvast staal (EOB, EOB-F), gespoten staal (EOE), 
afneembaar dus hygiënisch en eenvoudig 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 het dier 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 afleesinrichting BxDxH 210x110x45 mm
 · Batterijvoeding mogelijk, 6 x 1,5V AA, niet meegeleverd,  
Bedrijfsduur ca. 70 h

 · Netadapter (extern) standaard

Accessoires

 ·  Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen (voor modellen met 
weegplaatafmeting 310x305 mm), statiefhoogte ca. 450 mm,  
KERN EOB-A01N, € 55,–

 ·  Statief, voor modellen EOB, EOB-F, EOE, statiefhoogte ca. 950 mm, 
KERN MWS-A01, € 150,–

 · Stabiele transportkoffer voor het veilig transporteren en bewaren van de 
weegschaal, alleen voor modellen met weegplaatafmeting 310x305 mm en 
zonder statief, KERN MPS-A07, € 105,–

KERN EOB-F
draadloze communicatie 
tussen plateau en afleesin-
richting

KERN EOB
uitlezing met kabel

KERN EOE
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KERN EOS · EOS-F

KERN
[Max]

kg
[d]
 kg  cm  kg KERN

EOS 150K50XL 150 0,05 270 18,8 380,– 963-129 105,–
EOS 300K100XL 300 0,1 270 18,8 380,– 963-129 105,–
EOS 150K50XLF 150 0,05 – 22,0 440,– 963-129 105,–
EOS 300K100XLF 300 0,1 – 22,0 440,– 963-129 105,–

PROFESSIONAL CARE

KERN EOS

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/EOS .../EOS-F · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 DierenweegschalenDierenweegschalen

Dierenweegschaal

Voordelig dierenartsmodel ook voor mobiel gebruik – tevens verkrijgbaar in draadloze versie
Dierenweegschaal KERN EOS · EOS-F

KERN EOS-F
Draadloze communicatie 
tussen plateau en aflee-
sinrichting

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

Kabellengte

ca.

Netto Gewicht

ca.

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Optie DKD-kalibratiecertificaat

€

STANDAARD OPTIE

Kenmerken

 · 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 kleine 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

EOS-F
 · Afleeseenheid met geïntegreerde draadloze module voor de draadloze com-
municatie met het weegplateau. Ideaal voor wegingen van besmet weeg-
goed, wegingen in een lawaaierige omgeving of bij ruimtelijke scheiding

 · Werken in een netwerk: Ideaal voor grotere dierenartspraktijken. Zo 
kunnen max. 3 plateaus in verschillende behandelingsruimtes met één 
analyseapparaat centraal worden uitgelezen

 ·  Touchless-Tare-functie: één beweging is genoeg. Nooit meer met 
vuile handschoenen de weegschaal bedienen

Technische gegevens

 · Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
 · Afmetingen weegplateau roestvast staal BxDxH 900x550x60 mm
 · Batterijvoeding mogelijk, 6 x 1,5V AA, niet meegeleverd
 · Netadapter (extern) standaard

Accessoires

 ·  Rubberen antislipmat standaard, BxD 900x550 mm, na te bestellen, 
KERN EOS-A01, € 35,–

 · Statief om de afleesinrichting hoger te plaatsen, statiefhoogte ca. 950 mm, 
KERN MWS-A01, € 150,–

 · Beschermhoes over de afleeseenheid, standaard, na te bestellen,  
KERN EOB-A02, € 25,–
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KERN HCB · HCN

KERN HCB

KERN
[Max]

kg
[d]
 g mm mm mm

 

kg KERN
HCB 20K10 20 10 12 80x45x150 290 0,4 105,– 963-128 88,–
HCB 20K50* 20 50 12 80x45x150 290 0,4 85,– 963-128 88,–
HCB 50K20 50 20 12 80x45x150 290 0,4 115,– 963-128 88,–
HCB 50K100 50 100 12 80x45x150 290 0,4 90,– 963-128 88,–
HCB 99K50 99 50 12 80x45x150 290 0,4 99,– 963-129 105,–
HCB 100K200 100 200 12 80x45x150 290 0,4 110,– 963-129 105,–
HCB 200K100 200 100 12 80x45x150 290 0,4 110,– 963-129 105,–
HCB 200K500 200 500 12 80x45x150 290 0,4 99,– 963-129 105,–
HCB 0.5T-3 500 1000 12 84x42.5x152 - 0,35 330,– 963-130 165,–
HCB 1T-3 1000 2000 12 80x48x150 - 0,52 590,– 963-130 165,–

HCN 20K50IP 20 50 12 95x55x175 315 0,8 110,– 963-128 88,–
HCN 50K100IP 50 100 12 95x55x175 315 0,8 115,– 963-128 88,–
HCN 100K200IP 100 200 12 95x55x175 315 0,8 120,– 963-129 105,–
HCN 200K500IP 200 500 12 95x55x175 315 0,8 115,– 963-129 105,–

PROFESSIONAL CARE

 KERN HCB 0.5T-3

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/HCB .../HCN · Bestelhotline +49-[0] 7433-9933-0 DierenweegschalenDierenweegschalen

Hangweegschalen

Praktische hulpmiddelen voor het mobiel wegen van grotere dieren, voedingsmiddelen enz. van max. 1 t!
Hangweegschalen KERN HCB · HCN

KERN HCN
Behuizing edelstaal, IP 65:  
Bescherming tegen vuil en 
water

STANDAARD OPTIE

Kenmerken

 · Dankzij dierweegfunctie ook geschikt voor dierenartsen. Past in de 
dokterstas en is uitermate geschikt voor het wegen van zwaardere 
huisdieren

 · Data-Hold-functie: Voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde 
kan de display op verschillende manieren worden “bevroren”. Hetzij 
automatisch bij weegstilstand, hetzij handmatig door het indrukken  
van de Hold-toets

 · Variabele aanhangmogelijkheden dankzij standaard inbegrepen  
roestvrijstalen haak en karabijnhaak

 · Weergave maximale belasting (Peak-Hold), meetfrequentie 5 Hz
 · LCD-scherm, cijferhoogte 12 mm

HCB
 · Startklaar: Batterijen standaard, 3 x 1,5V AA, bedrijfsduur ca 300 h
 ·  HCB mit [Max] ≥ 0,5 t: Versterkte uitvoeringen voor hoge lasten.  
Karabijnhaak en Haak niet-standaard 

HCN
 · Startklaar: Batterijen standaard, (2 x 1,5V AA), bedrijfsduur ca. 200 h
 ·  Behuizing edelstaal, Beschermingsgraad IP65
 ·  Tweede display aan de achterzijde van de weegschaal

Accessoires voor modellen met [Max] ≤ 200 kg

 ·  Haak (edelstaal) standaard, opening ca. 25 mm, na te bestellen, 
KERN HCB-A02, € 30,–

 ·  Karabijnhaak (edelstaal) met veiligheidssluiting standaard, opening 
ca. 15 mm, na te bestellen, KERN HCB-A01, € 30,–

Model 
 

Weegbereik 
 

Afleesbaarheid 
 

LCD-scherm cijferhoogte
Afmetingen behuizing 

BxDxH

Hoogte met karabijn en haak 

Netto Gewicht  

ca. 

Prijs 
excl. btw.
af fabriek €

Optie DKD-kalibratiecertificaat

€

edelstaal, Beschermingsgraad IP65

Nieuw model * ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
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www.kern-sohn.com

Op maat gemaakte producten voor zieke of hulpbe-
hoevende patiënten in verpleeghuizen of thuis

Verzorging & revalidatie

Gericht naar het passende product. Gebruik onze nieuwe 
branchezoekfunctie. Hier vindt u snel de op uw branche  
afgestemde producten

Snel naar wat u zoekt!

Artsen & medische beroepen

Hospitaal & Kliniek
Professionele weegtechniek die voldoet aan de speci-
ale eisen qua belastbaarheid, hygiëne en betrouwbaar-
heid bij de dagelijkse gang van zaken in een kliniek

Diergeneeskunde
Voor grote of kleine dieren met vier poten, ambulant in 
de praktijk of voor mobiel gebruik ter plaatse – hier vindt 
u altijd de passende weegschaal

Duurzame personenweegschalen, die betrouwbare weeg-
techniek met esthetisch en functioneel design combineert 
– vanzelfsprekend goedgekeurd als medisch hulpmiddel!

“hier vind ik altijd de juiste weegschaal –  
bij de weegtechniekprofessionals van KErn 
weet ik dat ik goed word geholpen.”

Notities
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Juridische informatie

Onder medische personenweegschalen worden alle niet-Automatische 
weegschalen verstaan die worden gebruikt voor het bepalen van het  
lichaamsgewicht in de geneeskunde (bijv. patiënten-, zuigling-, stoel- en 
bedweegschalen, geijkt volgens klasse III). Deze weegschalen vallen onder 
de Europese Richtlijn 2009/23/EG.

 ·  Voor medische personenweegschalen gelden verder ook de voorschriften 
voor medische hulpmiddelen die volgens de Europese Richtlijn 93/42/EEG 
(voor Duitsland: MPG) in het verkeer kunnen worden gebracht. 

Soorten weegschalen met ijkverplichting in de geneeskunde:  
[Approved Medical Device]

 · Personenweegschalen (incl. stoel- en rolstoelweegschalen) in ziekenhuizen
 · Babyweegschalen en mechanische geboortegewichtweegschalen
 · Bedweegschalen
 · Weegschalen in dialysestations

Geijkte medische personenweegschalen zijn door de max. resolutie van 
3.000 deelstappen ingedeeld in ijkklasse III (zie typeplaatje).

De herijkingstermijnen zijn afhankelijk van de gebruiksplaats en zijn te  
vinden in de IJkverordening. In de handleiding worden de herijkingstermijnen  
voor Duitsland bij het ter perse gaan aangegeven. De gebruiker van de 
weegschaal is verplicht ervoor te zorgen dat de zegels niet zijn beschadigd 
en die wettelijke herijkingstermijnen worden opgevolgd. 

Een garantie daarvoor kan de firma KERN & SOHN GmbH niet afgeven.

Weegschalen die niet bestemd zijn voor gebruik als medisch  
hulpmiddel en zonder ijking:

 · Deze weegschalen zijn niet goedgekeurd volgens de Richtlijn 93/42/EEG  
resp. voor Duitsland: MPG en mogen niet in de geneeskunde worden 
gebruikt. Zij dienen voor de zelfcontrole van de patiënt en zijn niet geijkt.

Er is geen ijkverplichting voor de volgende doeleinden:  
[Professional Care]

 · Iichaamsgewichtweegschalen in de pathologie (geen geneeskunde 
volgens § 7b lid 2 nr. 4 van de (Duitse) IJkverordening 

 · Personen- en Babyweegschalen (de laatste meestal voor het uitlenen)  
in apotheken

 · Babyweegschalen van vroedvrouwen
 · Personenweegschalen bij de bloedafname voor de productie van  
geconserveerde bloed

(Bron: “Die Eichverwaltung informiert, Waagen in der Heilkunde” van 
19.04.2013)

[Home Care]  
Niet-geijkte weegschalen mogen in de geneeskunde niet worden gebruikt. 
Zij dienen voor de zelfcontrole van de gezondheid door de gebruiker. Voor-
beelden hiervan zijn badkamerweegschalen, lichaamsvetweegschalen etc. 
Met dergelijke weegschalen kan een tendens worden bepaald om in geval 
van twijfel een arts te raadplegen en met behulp van de aldaar aanwezige 
geijkte weegschalen een diagnose te stellen.

Overige informatie

Alle maataanduidingen worden bij benadering gegeven. Technische  
wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling, drukfouten alsmede 
afzonderlijke fouten voorbehouden.

Zwaartekracht

Elektronische weegschalen zijn wegens de regionaal verschillende zwaar-
tekracht plaatsafhankelijk. Men dient de weegschalen opnieuw af te stellen  
waneer deze op een andere plaats gebruikt worden.

Wettelijke aspecten bij medische producten


