
TYP VM-1.2
ÚŘEDNĚ OVĚŘENÁ VÁHA PRO VÁŽENÍ VOZIDEL ZA JÍZDY

VM-1.2 je váha s automatickou činností určená pro obchodní vážení vozidel 
zejména  ve stavebních provozech, lomech, pískovnách, betonárnách či skládkách 
odpadů. Vážení za jízdy přes váhu umožňuje na této rozměrově malé a investičně 
nenáročné váze rychle vážit nákladní vozidla jakékoliv délky a celkové hmotnosti. 
Váhu lze provozovat i bez obsluhy pomocí čteček čipových karet.

Přesnost vážení je potvrzena schválením typu měřidla platným v ČR a všech 
dalších členských  zemích EU a OIML.

VM-1.2 - 
rozměrově malé měřidlo se 
zjednodušenou údržbou je 
zvláště vhodné pro náročné 
provozy.

výkonné a přitom 

Řízení vah počítačem namísto jednoúčelového indikátoru umožnilo uživatelům 
nabídnout i plnou automatizaci vážení - bezobslužný provoz, kdy je RZ (SPZ) 
vozidla a druh naloženého materiálu zadán čipovou kartou řidičem vozidla. 
Provoz přes váhu a náklad může být navíc hlídán kamerovým systémem.

Komfortní vážní software umožňuje  vést přesnou evidenci dodaného či 
odebraného materiálu, dodavatelů a přepravců, tisknout vážní lístky, různé 
souhrnné bilance (přehledy) za vybraná období a také z váhy přímo fakturovat.

SILNIČNÍ NÁPRAVOVÁ VÁHA
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Silniční nápravové váhy VM-1.2 jsou stanoveným měřidlem ve smyslu zákona č. 505/1990 o metrologii  a jsou úředně 
ověřovatelné v ČR, SR a dalších členských zemích EU pro vážení vozidel za jízdy.

Vážicí můstek je uložen v základovém  rámu hlubokém pouze 250mm, což snižuje cenu stavební přípravy při instalaci. 
Stavební přípravu lze urychlit a zjednodušit při dodávce vah v prefabrikovaném základu. Můstek o hmotnosti pouhých 
700 kg není k rámu kotven, proto jej lze při čištění či servisní prohlídce jednoduše vyzvednout a uložit zpět bez nutnosti 
rekalibrace váhy, čímž se snižují provozní náklady váhy. Topný kabel s automatickým spínáním ohřevu při poklesu 
teploty zabraňuje zamrzání základu, které bývá u jiných typů vah častou příčinnou odstávky v zimních měsících.

Pro zlepšení užitných vlastností je u vah VM-1.2 namísto běžného indikátoru využito řízení vah počítačem. Provoz 
přes váhu je řízen automaticky ovládanými semafory a houkačkou, pro identifikaci vozidel a nákladu lze použít 
čtečky čipových karet. Váha tak může pracovat ve zcela bezobslužném režimu. Data o vážených vozidlech jsou 
ukládána v počítači, kde se podle registračních značek vozidel párují brutta s tárami, je vypočteno netto nákladu a 
vytištěn vážní lístek nebo přímo faktura. Pohyb vozidel přes váhu a jejich náklad lze sledovat až čtyřmi kamerami a 
fotografie přidat k vážnímu záznamu. Data lze též odesílat po síti do nadřízeného počítače.

Váhu standardně dodáváme včetně uživatelského software v několika modifikacích podle použití vah. Program 
“Expediční váha”slouží ke sledování pohybu materiálů a surovin  ve stavebním podniku. Vede knihy zákazníků, 
materiálů a vozidel a zpracovává i přehledové bilance. Program “Odpadové hospodářství” je určen pro skládky 
odpadů, udržuje přehled o skládkování v jednotlivých sektorech  a  generuje výstupy pro odbory životního 
prostředí. Program “Kontrolní váha” umožňuje využít váhu při silničních kontrolách vozidel, který ihned po 
přejezdu vozidla přes váhy vygeneruje rozbor zatížení vozidla a jeho náprav, vytiskne protokol o vážení včetně 
poplatků za nadměrnou hmotnost v souladu s platnou vyhláškou MD č. 341/2002 Sb. a zákonem o správních 
poplatcích č. 634/2004 Sb.

Charakteristika silničních nápravových vah typu VM-1.2

Základní technické parametry
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Ověřovaný rozsah váživosti můstku (jedné nápravy vozidla) Min - Max 400 - 20 000 kg

Maximální celková hmotnost, maximální délka váženého vozidla neomezena

Počet vážených náprav neomezen

Ověřovaný dílek “e” při statickém / dynamickém vážení 20 / 20 kg

Nejvyšší rychlost přejezdu přes můstky 10 km/h

Rychlost jízdy při vážení za jízdy (WIM) 1 - 6 km/h

Nejmenší rozlišitelný rozvor náprav vozidla 850 mm

Třída přesnosti při vážení vozidla za jízdy dle OIML R134 (max. povol. chyba při ověření / v provozu) 1  (±0.5% / ±1%)

Třída přesnosti při statickém vážení dle ČSN EN 45501

Funkční rozměry vážicího můstku 2 900 x 700 mm

Certifikát o schválení typu měřidla vydaný Českým metrologickým institutem TCM 128/97-2590

Odolnost a spolehlivost vah VM-1.2 v těžkých provozních podmínkách je prověřena na více než stovce 
instalací nejen v ČR, ale i v mnoha dalších zemích - Slovensku, Polsku, Bulharsku, Srbsku, Ukrajině...

Topný kabel standardem - v

Standardně dodávaný kabel vyhřívání základu vah 
zajišťuje maximální spolehlivost vah v zimních 
měsících a snižuje náklady na údržbu.

Automatická regulace spíná vyhřívání jen při 
poklesu teploty a šetří tak elektrickou energii.

áhy nezamrznou

III

Prefabrikovaný základ vah (volitelně)

Dodávka prefabrikované základu, v němž je již uložen 
základový rám opletený topným kabelem, významně 
urychluje stavební přípravu stanoviště vah.

Prefabrikovaný základ je vhodný zejména do čistších 
provozů vzhledem k menší hloubce a spádování dna.


