Brutto spol. s r.o.
Nová Trnavská 912, 92601 Sereď, Slovensko

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.

Plošinové váhy
typ POVA

Plošinové váhy typ POVA

Plošinové váhy sú určené pre statické váženie malých bremien, ktoré sú na nosník váhy ukladané pomocou vysokozdvižného vozíka,
paletového vozíka, alebo ručne. Tieto váhy vyrábame v rozmeroch a váživostiach podľa požiadavky zákazníka.
Plošinové váhy sú elektronické osadené na jednom, alebo štyroch tenzometrických snímačoch.
Pre centrické zaťaženie bremena sa používajú váhy s jedným snímačom umiestnených v strede váhy. Pre excentrické zaťaženia sa používajú
váhy so štyrmi snímačmi umiestnenými v rohoch váhy.
Váhy sú koštruované:
- Osadené nad podlahu – s nájazdmi
- Osadené nad podlahu – bez nájazdov
- Osadené do podlahy
Plošinová váha osadená nad podlahu s nájazdmi má nízku konštrukčnú
výšku, ktorá spolu s nájazdmi umožňuje prepravu bremena na váhu
pomocou paletového vozíka.
Plošinová váha osadená nad podlahou bez nájazdov má väčšiu
konštrukčnú výšku, lebo je určená pre váženie bremena, ktoré je na váhu
ukladané pomocou vysokozdvižného vozíka, alebo ručne.
Rozmery vážiacej plošiny, maximálna váživosť, použitý materiál na výrobu
váhy (nerez, oceľ), alebo povrchová úprava váhy si zadáva odberateľ a
každá z váh sa vyrába podľa požiadavky zákazníka na mieru.

Vážiaca jednotka
K plošinovým 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.

Vážiaci softvér
V prípade, ak potrebujete viesť evidenciu vážení je k dispozícii k plošinovým
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.
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Plošinové váhy typ POVA

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

Plošinové váhy pre potravinársky priemysel
Váhy sú určené pre statické váženie v potravinárskom priemysle. Konštrukcia nosníka váhy je vyhotovená z nerezovej oceli a váhy majú
zvýšené krytie proti vlhkosti a agresívnemu prostrediu. Rozmer plošiny a váživosť je voliteľná – vyrobíme vám váhu podľa vašich potrieb.
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