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Firma PAARI® oferuje wszelkie sto-
sowane w branży materiałów sypkich 
wagi, zarówno jako rozwiązania sa-
modzielne, jak i systemy złożone. 
Wagi samochodowe, kolejowe, ła-
dowarkowe, taśmowe czy osiowe – 
w PAARI® konstruujemy i instalu-
jemy wszelkie systemy ważące dla 
tej branży. 
Tworzymy systemy niezwykle wytrzy-
małe, dające sobie radę w skrajnie 
niekorzystnych warunkach, szybkie 
w montażu, bardzo wydajne i łatwe 
w czyszczeniu. Funkcjonowanie sys-
temu może obywać się bez obecno-
ści personelu zakładowego, a transfer 
danych pomiędzy poszczególnymi lo-
kalizacjami firmy, w których wykorzy-
stywane są wagi, następuje poprzez 
sieć lub nośnik danych. 

Oferta – produkcja – rozliczenie
Dane dotyczące ważenia przesyłane 
są do naszego autorskiego oprogramo-
wania titan®, skąd trafiają np. do dzia-
łu księgowości. W takiej konfiguracji 
rozliczenia wymagają jedynie mini-
malnego nakładu pracy ludzkiej. Pra-
ca użytkowanych pojazdów/urządzeń 
(koparki, przenośniki, rozdrabniacze) 
jest nadzorowana i dokumentowana. 
W ten sposób osoby decyzyjne mają 

informacje na temat rentowności pra-
cy zakładu, a ważne dane można prze-
syłać do centrali, do innego zakładu 
lub do partnerów zewnętrznych w do-
wolnym formacie. Wielkość wagi oraz 
zakres oprogramowania dostosujemy 
do konkretnych wymagań Klienta. 
Możliwe są także przenośne syste-
my ważenia. Nasz osprzęt oferuje nie 
tylko możliwość podłączenia do nie-
go terminala samoobsługowego czy 
PC z panelem dotykowym, ale rów-
nież obsługę w różnych językach lub 
zastosowanie innych zestawów bez-
przewodowych. 

Wagi do ładowarek kołowych
Zlecenia przekazywane są online 
do ładowarki kołowej, a informacje 
o zważonych ilościach powracają 
do systemu. Oprogramowanie titan® 
oferuje szerokie możliwości spraw-
dzania, edytowania i rozliczania tego 
typu dokumentów.

Wagi taśmowe
Również wagi taśmowe zostają wpię-
te bezpośrednio do systemu, przez 
co dane o ilościach dotychczas prze-
transportowanego materiału wyko-
rzystywane są do sterowania kon-
kretnym urządzeniem.
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Wagi kolejowe
Podobnie jak wagi samochodowe, 
wagi kolejowe można bezpośrednio 
sprzęgać z systemem titan®. Dane 
identyfikacyjne wagonu, masę i inne 
dane techniczne można wprowadzić 
do niego za pomocą urządzenia typu 
PDA. Dowody ważenia mogą zostać 
uzupełnione koniecznymi danymi 
kolejowymi. Cały ruch towarów (wej-
ścia i wyjścia) jest rejestrowany i do-
kumentowany.

Transfer danych
Pozyskane dane można przekazy-
wać do nadrzędnych systemów. Pro-
gram posiada funkcję importu zleceń 
lub danych dot. nowych klientów 
oraz eksportu danych ważenia, po-
zycji z faktur lub statystyk. q
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Rozwiązania wagowe PAARI®
– zindywidualizowane ważenie materiałów sypkich


