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Registrovaný výrobca váh v zmysle zákona c.142/2000 Z.z. – rozhodnutím ÚNMS SR č.:R/I-086/2002.
Člen Cechu a Únie výrobcov váh SR, asociácie európskych výrobcov vážiacej techniky C.E.C.I.P.

Paletové váhy
typ PEVA

Paletové váhy typ PEVA

Paletové váhy sú určené pre statické váženie bremien, ktoré sú uložené na EURO paletách alebo na paletách
iných rozmerov. Vyrábame paletové váhy rôznych rozmerov podľa vašich potrieb.
Bremeno je na nosník váhy ukladané pomocou paletového, alebo vysokozdvižného vozíka.
Paletové váhy sú elektronické váhy na štyroch tenzomterických snímačoch a majú tvar písmena U. V
našej ponuke nájdete aj paletové váhy s dvoma voľne
nastaviteľnými lyžinami, vďaka ktorým je možné ľahko meniť
šírku váhy.
Paletová váha môže mať aj rôznu pevnú konštrukčnú šírku ,
ktorá je daná rozmermi používaných paliet.
K váhe je pripojený elektronický displej, ktorý podľa
technického prevedenie disponuje vlastnosťami :
- zobrazuje váženú hmotnosť bremena
- umožňuje navažovanie
- funkcia počítanie kusov
- dáva výstup do počítača, alebo tlačiarne
- signalizuje nadlimitné/podlimitné hmotnosti
- možná je prevádzka na batérie

Vážiaca jednotka
K paletovým váham ponúkame rôzne vážiace jednotky. K dispozícii sú celonerezové jednotky
s krytím IP67 do mokrého prostredia s množstvom funkcií ako je napr. navažovanie, počítanie
kusov, svetelná (zvuková) signalizácia nadlimitnej/podlimitnej váhy, výstup do počítača
(tlačiarne), prevádzka na batériu.
Pre menej náročných zákazníkov ponúkame cenovo dostupné indikátory s nižším stupňom
krytia v plastovom kryte.
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Vážiaci softvér
V prípade, ak potrebujete viesť evidenciu vážení je k dispozícii k
paletovým váham aj vážiaci softvér vyvíjaný našou firmou. Vďaka
tomu vám ho vieme prispôsobiť podľa vašich požiadaviek – na mieru.
V základnej verzii poskytuje evidenciu vážení , partnerov, materiálu,
skladov, dokáže tlačiť rôzne štatistiky podľa navolených kritérií. K
dispozícii je aj sieťová verzia programu pre viacerých používateľov.

Voliteľné príslušenstvo
K plošinovým váham vyrábaných našou firmou ponúkame voliteľné príslušenstvo, medzi ktoré patrí :
- Externý displej (voliteľne bezdrôtový)
- Svetelná (zvuková) signalizácia nad/podlimitnej váhy
- Výstup RS232

Rozmery vážiacej plošiny , maximálna váživosť , použitý materiál na výrobu váhy (nerez, oceľ), alebo povrchovú úprava váhy si zadáva
odberateľ, pretože naše váhy sa vyrábajú podľa požiadavky zákazníka
– na mieru.
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