
Přenosné váhy PW-10
pro vážení
silničních vozidel

Přenosné systémy vážení PW-10 jsou využívány jak pro účely kontrolního 
vážení státními orgány, tak v privátní sféře, kde slouží k namátkovým 
kontrolám nakládky vozidel v dopravních fi rmách a průmyslových podnicích.

Tenké a lehké vážicí zařízení PW-10 spojuje spolehlivost tenzometrických vah 
s vysokou mobilitou při každodenním provozu. Systém zajištuje výjimečnou 
operativnost ve vážení vozidel. Příprava stanoviště zabere jen několik minut 
a můžete začít vážit.

Tiskárna

Bezdrátové 
připojení

PC/tablet

Software vyhodnocuje 
skutečné zatížení a po-
rovnává je s národními 
limity a automaticky sta-
noví pokuty za přetížení.

Systém PW-10 provádí 
kompletní analýzu, 
tj. zobrazení siluety, 
limity zatížení náprav 
a vozidla, porovnání 
s naměřenými zatíženími 
a stanovení hmotnostních 
poměrů vozidla.

Jednotka
interface

Vážicí podložka

Vyrovnávací rohož

PW-10 umožňuje efek-
tivní provoz a mimořád-
nou mobilitu při vážení 
vozidel. Vážení je připra-
veno za pár minut.

Vážené vozidlo je plynule 
vedeno přes vážicí zónu 
sestávající z páru vážících 
podložek PW-10 a čtyř 
roletových vyrovnávacích 
rohoží.

Technické specifi kace

Váživost na nápravu vozidla 500 - 20 000 kg

Ověřovaný dílek „e” 20 kg

Třída přesnosti při statickém vážení IIII

Třída přesnosti při vážení vozidla za jízdy dle OIML 2

Rozměry plošinky d x š x v: 76 x 58 x 2 cm

Teplotní rozsah od -10° do +40°C

Maximální celková hmotnost /délka vozidla/ počet náprav neomezeno

Rychlost jízdy při vážení za jízdy (WIM) 1 – 5 km/h

Schválení typu měřidla metrologickými instituty obchodní/kontrolní vážení

Příslušenství PC, tiskárna

Hlavní přednosti

zjišťování přetížení náprav či jejich skupin
stanovení celkové hmotnosti vozidla
vysoká mobilita a operativnost
úspora času v režimu vážení za jízdy (WIM) umožňu-
jícím rychlý předvýběr potenciálně přetížených vozidel
celoroční provoz
pohodlný provoz díky díky velkým a mimořádně 
tenkým vážicím plošinám
standardně vybaveno PC/tabletem s možností tisku 
protokolů vážení
snižování chyby vážení díky plastovým rohožím
vysoká kvalita a dlouhá životnost
certifi kace jak pro obchodní vážení, tak pro
ofi ciální převažování státními orgány
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Programové vybavení mobilních vah PW-10
Notebook/tablet s vážním software představuje inteligentní indikátor váhy, 

který poskytuje uživateli ihned po přejetí vozidla „Doklad o kontrolním vážení“ 

dle platné národní legislativy. Software vyhovuje potřebám českých správců 

komunikací a složek státního odborného dozoru a plně splňuje nároky národní 

legislativy i pro účely obchodního vážení.



S vážením vozidel Vám pomáháme
již více než 25 let

Přinášíme pro Vás speciální nabídku systémů vážení pro oblast dopravy, 

spedice, logistiky, průmyslu, stavebnictví i státní správy. Naše produkty 

splňují národní i mezinárodní standardy platné v EU včetně mezinárodních 

doporučení OIML či ASTM.

Jsme připraveni nalézt odpovídající a nejvhodnější řešení pro každý 

Váš požadavek v oblasti silničních vah nebo vážení. Se svými záka-

zníky aktivně spolupracujeme od prvního dotazu až po závěrečný 

servis. Kvalita je naším hlavním cílem. Za více než 25 let existence 

naší společnosti jsme realizovali stovky úspěšných instalací v ČR

i v zahraničí.

I po dodání a zprovoznění naše péče nekončí. Zajistíme pro Vás úřední ověření 

i zaškolení obsluhy vah. Po uplynutí záruční lhůty jsme připraveni starat se 

o dodané zařízení.

Záruka na přenosné systémy je 24 měsíců.

Neváhejte, važte!

Naše vážicí systémy spolehlivě
slouží v těchto oblastech

— Doprava

— Průmysl

— Životní prostředí

— Státní správa

Struktura našich služeb

— Konzultace

— Návrh

— Výroba

— Dodávka

— Údržba & Servis

Kontakt

TENZOVÁHY, s.r.o.
Machátova 345/3
783 01 Olomouc
Česká republika

+420 585 428 186
poptavky@tenzovahy.cz
www.tenzovahy.cz

logistická centra

energetika, spalovny bioodpadu

zemědělství, bioplynové stanice

kontejnerová překladiště

lomy, pískovny, skládky materiálu

průmyslová výroba, betonárny


