
  

 

 

 

 

 

 

Mini-brovægt 

Mini-brovægt med griseboks og opkørselsramper 



Beskrivelse af mini-brovægten. 

Mini-brovægt fremstillet i varmgalvaniseret stål hulprofiler og med skridsikre aluminiums dørkplade. 
4 stk. helsvejst rustfri stål vejeceller med kapacitet på 1T. IP68. Vægtdisplay med dæmpning for 
vejning af levende dyr. Rustfri stål kabinet med vægbeslag. IP65.  

Griseboksen er ligeledes fremstillet i varmgalvaniseret stål hulprofiler, dobbelt låger i enderne.  90 
cm høje sider og ender. 

 

 300x150 cm 

 

 

 

 

 

 

Fremstilles i størrelse og udformning efter ønske. 

 

Placering. 

Minibrovægten placeres normalt i en gang, gerne hvor der er trafik med grisene så det er let at 

veje når behovet opstår. Typisk lukkes lågerne i modsatte ende af hvor grisen kommer fra og 

grisene drives ind i vægten. Vægten kan placeres oven på gangen eller i en grubbe således af 

vejepladen er i niveau med ganggulvet. Det letter den daglige arbejdsbyrde da det er lettere af få 

grise, fodervogne mm. hen over vægten. Et alternativ til grubben kan være opkørselsramper som 

”stødes” op mod vægten i begge ender. 

 

Grubbe – Støbetegning. 

Eksempel på grubbe. Støbetegning leveres 

af Bjerringbro Vægte, så den passer til den 

aftalte størrelse på mini-brovægten. 

Støbningen skal være 5 cm bredere og 

længer end platformen og boksen.  

 

 



Gangens mål. 

Hvis gangen ikke er for bred, kan vægten med fordel 

fremstilles så den passer til gangens bredde. Der skal tages 

højde for evt. rør eller andet som kan være placeret på 

vægen og derved komme i berøring med mini-brovægten. 

Afstand fra platform ud til væg minimum 2,5 cm. 

 

 

 

Størrelse. 

Mini-brovægten kan leveres i tre standard størrelser, henholdsvis: 

• Standard størrelse 1 op til 200x100x9 cm. Griseboks +8 cm til længden. 

• Standard størrelse 2 op til 250x125x9 cm. Griseboks +8 cm til længden. 

• Standard størrelse 3 op til 300x150x9 cm. Griseboks +8 cm til længden.  

• Standard størrelse 4 op til 300x200x11 cm. Griseboks +8 cm til længden.  
• Standard størrelse 4 op til 400x200x11 cm. Griseboks +8 cm til længden.  

Er behov for en anden størrelse, boks med flere låger eller evt. mobil vægt kan det naturligvis også 

lade sig gøre. Kontakt Bjerringbro Vægte for nærmere information. 

 

Varenr. Varebetegnelse        

110420 Mini-brovægt komplet med griseboks, op til 200x100 cm.                   

110425 Mini-brovægt komplet med griseboks, op til 250x125 cm.                                

110430 Mini-brovægt komplet med griseboks, op til 300x150 cm.                               

110440 Mini-brovægt komplet med griseboks, op til 400x200 cm.            

125010 Opkørselsramper i aluminium 100x80 cm. Pr. stk.                    

125012 Opkørselsramper i aluminium 125x80 cm. Pr. stk.                     

125015 Opkørselsramper i aluminium 150x80 cm. Pr. stk.                     

125020 Opkørselsramper i aluminium 200x80 cm. Pr. stk.             

RS232 Data udgang, RS232 med Blue Tooth.              

129020 Drejbar vægbeslag for aflæsning fra begge sider.             

073397 Svinestaldsrist i støbejern, 235x235 mm. Placeret midt på platform.       

 

     



Skema. 

Kundens navn  
Kundens adresse  

 

 
Telefon / mobil  
E-mail  
Kontakt person  
Lev. Adresse.  

 
 
 

Vægt model  
Størrelse  
Tilbehør Opkørselsrampe  Data udgang   Vægbeslag  
Gangens bredde  
Støbetegning Ja             Nej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


