
Wagi samochodowe PAARI® stano-
wią bardzo ważne ogniwo w procesie 
rozliczeń w  � rmie. Są one niezastą-
pione do otrzymania miarodajnych 
i rzetelnych danych o obrocie towaru, 
zarówno w rolnictwie, w handlu zbo-
żem, jak i  np. w  branży biogazowej. 
System dokumentuje wszelkie dosta-
wy i  sprzedawane ilości, umożliwia 
wystawianie rachunków, a  dostar-
czona ilość zostaje zwery� kowana. 
Funkcją szczególnie istotną w rolnic-
twie jest możliwość dokładnego udo-
kumentowania, jaki dochód generuje 
konkretny użytek.
W  PAARI® dostarczamy nie tylko 
wagę, ale towarzyszymy Państwu 
także w  etapach poprzedzających jej 
montaż.

Niezawodna konstrukcja
Nasze wagi zbudowane są w  całości 
ze zbrojonego betonu, a  ich normy 
wytrzymałościowe obliczone zostały 
wg. niemieckiej normy DIN 8119. 
Ponadto cechuje je wysoka wytrzy-

małość na mróz i  substancje żrące. 
Taka konstrukcja wagi, ma tę dużą 
przewagę nad wagami w  ramie sta-
lowej, że wyklucza się tu ryzyko 
pojawienia się rdzy na elementach 
stalowych oraz powstania szczelin 
pomiędzy stalą a  betonem, gdzie 
mogłaby się dostać woda, która po 
zamarznięciu zimą, poszerza taką 
szczelinę. Te cechy budowy oraz an-
typoślizgowa powierzchnia, czynią 
z naszej wagi produkt niezwykle wy-
trzymały i niezawodny.

Ochrona systemu
Oprócz sprawdzonych czujników 
wagowych, standardowym elemen-
tem wyposażenia naszych wag jest 
wewnętrzna ochrona przed prze- 
pięciami, a  w  celu zagwarantowania 
dodatkowej ochrony, opcjonalnie 
oferujemy elektroniczną ochronę 
przepięciową, która jeszcze bardziej 
chroni elektronikę wagową i  czujni- 
ki tensometryczne przed uszkodze- 
niami tego typu.

Inną opcją jest ochrona przed gryzo-
niami, które zwłaszcza w  przypadku 
terenów rolniczych, mogą wyrządzić 
duże szkody w  obrębie czujników 
i okablowania.

Automatyzacja procesów
Elektronika wagowa, którą oferujemy 
daje szereg możliwości zastosowania 
- od ważenia pierwszego, drugiego 
i tary w miernikach typu AWE, przez 
w  pełni automatyczne ważenie z  za-
stosowaniem zdalnego sterowania 
(pilota), po aplikacje mobilne czy 
terminale samoobsługowe – wszyst-
ko w celu szybkiego i wygodnego wa-
żenia. Nasza elektronika przekonuje 
nie tylko możliwością podłączenia do 
niej wielu urządzeń peryferyjnych, 
takich jak wyświetlacz wielkoforma-
towy, PC, światła, szlabany czy sys-
tem automatycznego dozowania, ale 
również swoją wytrzymałą obudową 
ze stali szlachetnej.

Doskonałym dopełnieniem gwaran-

tującym optymalny przebieg proce-
sów, jest nasze autorskie oprogra-
mowanie. W  opcjonalnym systemie 
komputerowym edytować można 
takie informacje jak: dane ważenia, 
dane pojazdu, jego numery rejestra-
cyjne, dane klientów i  spedytorów, 
oraz rodzaj ważonych materiałów 
i wiele innych danych.

Terminale samoobsługowe
Wielką pomocą w  przeprowadzeniu 
żniw w  sposób możliwie automa-
tyczny, jest zastosowanie naszych 
terminali samoobsługowych. Można 
je oczywiście skon� gurować według 
indywidualnych potrzeb użytkow-
nika, a  tym samym zoptymalizować 
występujące na terenie zakładu pro-
cesy.

Wagi PAARI® to przemyślana, spraw-
dzona konstrukcja, wysoka jakość, 
długa żywotność i  innowacyjne sys-
temy na najwyższym poziomie.

Rozwiązania wagowe PAARI®

Kompleksowe rozwiązania dla rolnictwa - od zarządzania użytkami do rozliczeń zboża.
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