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S vážením vozidel Vám pomáháme
již více než 25 let

Přinášíme Vám speciální nabídku systémů vážení pro oblast 

dopravy, spedice, logistiky, průmyslu, stavebnictví i státní 

správy. Naše produkty splňují národní i mezinárodní standar-

dy platné v EU včetně mezinárodních doporučení OIML, ASTM 

nebo SOLAS.

Jsme připraveni nalézt odpovídající a nejvhodnější řešení pro

každý Váš požadavek v oblasti silničních vah nebo vážení. Se 

svými zákazníky 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 úspěš-

ných instalací v České republice i v zahraničí.

Kontakt

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

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

Neváhejte, važte!

Naše vážicí systémy spolehlivě
slouží v těchto oblastech

Doprava
— kontejnerové terminály

— logistická centra

— spedice

Průmysl
— lomy, pískovny

— stavba silnic

— stavební společnosti

— deponie stavebního materiálu

— betonárny

— chemické a petrochemické závody

— testování vozidel

Životní prostředí
— kompostárny

— biospalovny

— sběrné dvory

— bioplynové stanice

— čištění odpadních vod

— recyklace

Státní správa
— vážení za jízdy na dálnicích

 a silnicích nižších tříd

Váš prodejce

Servisní podpora a údržba

Poradíme Vám při výběru odpovídajícího systé-

mu vážení. Připravíme pro Vás správné řešení 

včetně potřebné projektové dokumentace pro

stavební přípravu.

I po dodání a zprovoznění naše péče nekončí. Zajis-

tíme pro Vás úřední ověření i zaškolení obsluhy vah.

Po uplynutí záruční lhůty jsme připraveni starat 

se o dodané zařízení. Našim zákazníkům je k dis-

pozici servisní spojení. Váš požadavek vyřešíme 

buď vzdálenou diagnostikou či spěšným zásahem 

v místě vážení.

Proč je důležité vážit?

Urychlení procesu nakládání, průběžná kontrola 

množství vyvážených materiálů či prevence před 

sankcemi za přetížení vozidel. To jsou některé 

z výhod plynoucí z pořízení průmyslových vah.

Společnosti zabývající se těžbou a prodejem ne-

rostných surovin, rekultivací prostředí nebo sta-

vební činností získávají pomocí vážicích zařízení 

přehled o pohybu materiálu. Cílená a efektivní 

kontrola nakládky se také stává ochranou proti 

přetížení vozidel vlastních a přidanou hodnotou 

při odbavování vozidel zákazníků. Při výjezdu 

z provozu se řidič nemusí obávat důsledků pře-

tížení vlastního vozidla a popřípadě i následného 

pokutování ze strany policie.
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Systémy vážení pro průmysl 
a životní prostředí
Příklady využití
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logistická centra

energetika, spalovny bioodpadu

zemědělství, bioplynové stanice

kontejnerová překladiště

lomy, pískovny, skládky materiálu

průmyslová výroba, betonárny

Systémy vážení jsou využívány v rozličných průmyslových pro-

středích. Software pro obchodní vážení je pro tyto účely uzpů-

soben. Automatický provoz vah zajišťují kamerové systémy, bez-

obslužné terminály spolu s automatickými závorami a semafory. 

Rozpoznání registrační značky vozidla je samozřejmostí.

Software provádí tisk vážních lístků, reporting váženého mate-

riálu včetně kompletních výstupů pro účetnictví.

Veškerá data získaná vážením včetně údajů o vozidle jsou pře-

dávána automaticky do informačního systému podniku pro 

další vyhodnocení.

Systémy vážení mohou pracovat i v auto-

matickém režimu

Váhy jsou připraveny pro práci v tvrdých 

klimatických podmínkách

Integrace vah do informačního systému 

podniku výrazně zvyšuje efektivitu na-

kládky a vykládky zboží

Připraveno pro SMART CITY, možnost 

začlenění do městských informačních 

systémů s využitím mapových podkladů

Pokročilá diagnostika pro preventivní 

údržbu a zaručení maximální provo-

zuschopnosti

Softwarové nástroje pro obchodní 
vážení v průmyslu Využijte vyspělé funkce našich systémů vážení!
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Systém pro dynamické vážení 
vozidel za jízdy
Díky vysoké propustnosti dynamic-

kých vah se u vjezdu či výjezdu z are-

álu netvoří fronty, což značně urych-

luje celý proces odbavení vozidel.

Dynamický vážicí systém určí cel-

kovou hmotnost vozidla, zatížení 

náprav a skupin náprav, tedy hmot-

nostní parametry běžnými statický-

mi vahami nezjistitelné.

Mostové statické váhy
Mostové váhy jsou využívány obvyk-

le ve zpracovatelském průmyslu při 

vážení dražších komodit. Slouží ke 

zjišťování celkové hmotnosti silnič-

ních vozidel za klidu. Vynikají vysokou 

přesností. Vážení je automaticky vy-

hodnoceno a zpracováno počítačem.

Vestavěné systémy vážení pro 
nakladače a manipulátory
Průběžné monitorování nakládky 

prostřednictvím vestavěných vah 

umožňuje získání vyššího přehledu, 

kontrolu a urychlení celého procesu. 

Vážení je možné realizovat na kolo-

vých nakladačích, vysokozdvižných 

vozících, manipulátorech apod.

Systém pro přesné a  bezpečné 
vážení kontejnerů při překládce
Rychlé zvážení kontejneru při ma-

nipulaci portálovým jeřábem je 

možné realizovat prostřednictvím 

tzv. kontejnerových vah. Kamerový 

dohled a okamžitý přenos hmot-

nostních parametrů do informačního 

systému výrazně zvyšuje účinnost 

překládky v kontejnerovém centru.
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