
 

HG WeightLog prisliste 2020 

                                                                                                                               

Pris udstyr (stk.): 

Vejehylde (1 stk. pr. bur rum)     695 kr. 
Vejecomputer (1 stk. pr. 6 vejehylder)     695 kr. 
Gateway (1 stk. pr. gård)                            1.495 kr. 
Kalibrerings gods (1.stk. inkluderet)     150 kr. 
Montering af udstyr pr. gård (op til 36 stk. vejehylder,  4.995 kr. 
over 36 stk. efter nærmere aftale)  
 

Årlig licens og support: 

Basispakke pr. gård   4.995 kr. 
Pris pr. vejehylde        95 kr. 
 

*Eksempel på investering i 36 stk. vejehylder med 12 stk. vejehylder pr. farvetype med mulighed for vejning 
af 72 dyr. Samlet investering med vejeudstyr og licens over 5 år: 14.284 kr. årligt eller 39 kr. om dagen.  
Licens og support omkostningerne går til vores udviklings- og programmerings timer, daglig drift og server 
omkostninger hos Microsoft Azure. 

Generelt: 

Bindingsperioden for WeightLog og dermed årlig licens og support er 3 år. 
Support og licens kan afregnes årligt eller kvartalsvis (v. kvartalsvis opkræves et gebyr på 150 kr./faktura). 
Prisen for udstyr kan leases over 3 eller 4 år v. køb af udstyr over 50.000 kr. 
Hedensted Gruppen A/S, giver 1 års garanti på alt udstyr. 
 

  

WeightLog vejecomputer til 
6 stk. vejehylder 

WeightLog gateway 
typisk 1 stk. pr. farm 

WeightLog vejehylde  1 stk. pr. bur rum 



 

WeightLog prisliste 2019 
 

Priseksempler: 

Antal bur rum der skal 
vejes i: 

Samlet pris for udstyr Årligt 
licens og support 

 
12 
 

 kr.                  11.225,00   kr.                      6.135,00  

18 
 

 kr.                  16.090,00   kr.                      6.705,00  

24 
 

 kr.                  20.955,00   kr.                      7.275,00  

30 
 

 kr.                  25.820,00   kr.                      7.845,00  

36 
 

 kr.                  30.685,00   kr.                      8.415,00  

42 
 

 kr.                  35.550,00   kr.                      8.985,00  

48 
 

 kr.                  40.415,00   kr.                      9.555,00  

60 
 

 kr.                  50.145,00   kr.                    10.695,00  

120 
 

 kr.                  98.795,00   kr.                    16.395,00  

 

*Alle priser er ex. moms. 

Alle priseksempler er for en gård, uden montering og med opkobling via kabel og WIFI. Kunden står selv 
for køb af datakort, hvis internet forbindelse ikke forefindes ved gateways placering. 

Hedensted Gruppen A/S tilbyder montering til 4.995 kr. pr. gård, op til 36 stk. vejehylder, over 36 stk. 
efter nærmere aftale). 

Vores erfaring siger, at en HG montering, vejehylde kalibrering og opstart er givet godt ud. 

 

 

 

 


