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Waga samochodowa SFW 800

Waga SFW 800 w zarysie

Płaska konstrukcja stalowa 

montowana ponad podłożem

Niezwykle wytrzymała konstrukcja 

z 4 czujnikami

Optymalny dostęp do czujników 

Możliwość czyszczenia pod 
pomostem wagi

Proste przygotowanie 

miejsca montażu

Montaż możliwy bez użycia dźwigu 

Brak konieczności dodatkowego 

odprowadzenia wody

 

Przenośna

Wagi firmy PAARI® pracują w żwirowniach, w przetwórniach odpadów, ocynkowniach 

Korpus wagi SFW 800 jest wykonany z wysokiej jakości stali.  Podstawą obliczeń 

wytrzymałościowych jest norma DIN 8119.  Poszczególne moduły są produkowane seryjnie, 

co wraz z wieloletnim doświadczeniem produkcyjnym jest gwarancją wysokiej i 

stabilnej jakości. Unikatowa konstrukcja oprócz zabudowy stałej umożliwia 

zmiany lokalizacji jej zabudowy. 

Najcięższy element modułowy waży tylko około jednej tony. Montaż pomostu 

gwarantuje skuteczne odprowadzanie wody nawet przy silnych deszczach.  

Dzięki temu zapewniony jest ekstremalnie prosty montaż oraz długa i bezawaryjna praca 

całego urządzenia.

Nie tylko dostarczamy Klientom nasz produkt, ale także opiekujemy się koniecznymi pracami

budowlanymi. Towarzyszymy Klientowi od momentu wykonania wyrównania terenu 

pod zabudowę, aż do koordynacji w kontakcie z ewentualną firmą budowlaną, 

tak aby inwestycja była możliwie najbardziej opłacalna. 

W trosce o Państwa cenny czas, dbamy o to, aby wszelkie działania związane z instalacją nowej wagi,

odbyły się w sposób jak najbardziej zoptymalizowany.   

i  hurtowniach zboża. Nasze produkty są niezastąpione wszędzie tam, gdzie konieczne jest zbieranie

 informacji o przepływie towarów. 

a przy okazji odpowiadamy na wszystkie otwarte pytania. Pomożemy w zintegrowaniu wagi

 z resztą firmy, 



Różnorodne zastosowania

Paleta naszych produktów sięga od rozwiązań prostych, 

wyposażonych w sterowniki AWE, aż po w

pełni automatyczne

szczególnych wymagań.

Oferujemy wagi, które przy odpowiedniej nawierzchni można 

zainstalować całkiem bez fundamentów, a także takie, które

przeznaczone są dla obszarów zagrożonych wybuchem. 

Model SFW 800 jest wyposażany wyłącznie w komponenty 

legalizowane, co zapewnia wysoką dokładność i długookresową 

stabilność pomiarów – jest to zgodne z wymaganiami urzędu PTB 

Brunszwik i OIML. Tylko najlepsze komponenty pozwalają uzyskać 

optymalny produkt końcowy.

statystyczne, zarządzanie zleceniami oraz fakturowanie i pomagają 

Klientowi efektywnie organizować eksploatację wagi.

Dodatkową opcją jest dostarczenie wagi w całości ocynkowanej
 ogniowo. 

Te możliwości oznaczają dla Klienta wysoką jakość produktu 
i usług, jak również elastyczność i bezpieczeństwo

 tej przyszłościowej inwestycji.

systemy ważenia ze zdalnym sterowaniem

 radiowym lub wielojęzycznym terminalem samoobsługowym. 

W ten sposób każdy Klient dostaje od nas produkt

 dostosowany do jego 

Naszym opcjonalnym programem komputerowym titan® libra 
Klient może oprócz danych wagi (ciężarów) i pojazdów, 

zarządzać także innymi ważnymi danymi, jak dane kontenerów, 

klientów, spedycji, rodzajów itd. 

Opcjonalne moduły tego programu oferują m.in. analizy 

Przykładowe zastosowania 

Integracja systemów i 
sterowanie procesami dla:

Górnictwo

Przemysł chemiczny

Składowiska i przetwórnie 

odpadów

Rolnictwo

Logistyka i magazynowanie

Kopalnie piasku, żwiru i kamienia 

Budowa dróg i inżynieria lądowa

pas jezdny 

fundamenty belkowe

moduł wagowy

czujnik tensometryczny

rampy najazdowe



Dostępne wymiary wag

wymiary (m) waga (t)

pomost
nośność (t)

Dane techniczne wagi samochodowej SFW 800

Nośność

Dokładność

Działka legalizacyjna

Zakres temperatury pracy

Serwisowanie i czyszczenie

Opcje

Osprzęt

Warianty specjalne

Serwis

Wyposażenie standardowe

Tel.: +48 77 402 17 77
Fax:+48 77 402 17 78
E-Mail: wagi@paari.pl

Wg DIN 8119 dla wag samochodowych 

Klasa dokładności III, legalizacja zgodna z PTB i OIML  

10 kg przy zakresie ważenia do 30 t
20 kg przy zakresie ważenia do 60 t

-10°C do +40°C

Od góry i z boku

Elastyczna obwodowa uszczelka szczeliny, okablowanie odporne na
także przy ważeniach do 60 t.  

Drukarka, sterowniki elektroniczne, PC, interfejsy, terminale

Inne długości i szerokości 

Umowa serwisowa, serwis oprogramowania i integracja systemu

samoobsługowe, systemy 
identyfikacji, wyświetlacze zdalne, sygnalizatory świetlne, zapory, systemy kamer, 
oprogramowanie branżowe  

gryzonie. W dolnym
 zakresie działka 10 kg (legalizowana),

PAARI Wagi i Urządzenia 

Przemysłowe Sp. z o.o.
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