
Wagi przemysłowe Scanvaegt

Główne zalety:
Wysoki duński standard jakości�

Dokładna i szybka rejestracja masy�

Wysoka niezawodność�

Solidna budowa, długa żywotność�

Długi czas sprawności�

Duża prostota czyszczenia�

Wysoki poziom higieny�

Bezkonkurencyjne systemy ważenia
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Producent, dystrybutor i partner serwisowy

Firma Scanvaegt Systems to producent, dystrybutor i

partner serwisowy, który dzięki połączeniu nowatorskiego

myślenia i doświadczenia jest w pierwszym szeregu w

obszarze rozwoju nowych rozwiązań.

Scanvaegt Systems przeznacza znaczną część zasobów  na

rozwój produktów, odbywający się w ścisłej współpracy z

-klientami i konsultantami. W połączeniu z doskonałą znajo

mością branży gwarantuje to najwyższą jakość produktów,

odpowiadających zarówno bieżącym potrzebom naszych

klientów, jak i stale zmieniającym się wymogom prawnym.

Scanvaegt Systems, przedsiębiorstwo założone w roku 1932

zatrudnia dziś ponad 200 zaangażowanych i kompetentnych

pracowników tworzących zaawansowane technicznie produkty,

systemy informatyczne i unikatowe rozwiązania w zakresie

ważenia, etykietowania, monitorowania i pakowania.

Siedziba główna Scanvaegt Systems leży w Aarhus, Dania.

Firma ma filie w Polsce, Norwegii i Szwecji .

Scanvaegt Systems A/S to

czołowy producent i dostawca

rozwiązań w zakresie ważenia,

etykietowania, pakowania,

kontroli oraz przetwarzania

danych.
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Wagi przemysłowe produkcji Scanvaegt Systems

to wynik połączenia dziesięcioleci doświadczeń

i nowatorskiej technologii.

Wagi przemysłowe firmy Scanvaegt projektowane są

z myślą o podniesieniu jakości, wydajności i żywotności.

Oferta obejmuje szeroki asortyment wag stołowych i

podłogowych. Wagi pracować mogą nawet w bardzo

trudnych warunkach przemysłowych.

Dobrze też znoszą gruntowne czyszczenie.

Nasze wagi przemysłowe charakteryzują się wysokim

stopniem niezawodności, precyzji i prostoty użycia.

Wykonane z nierdzewnej stali wagi o solidnej, łatwej

w czyszczeniu i zwartej konstrukcji, są efektywnym

i niezawodnym narzędziem pomiarowym w prosty i

szybki sposób rozwiązującym szereg zadań, a tym

samym przyczyniającym się do podniesienia

wydajności produkcji.

Dziesięciolecia

doświadczenia
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Waga stołowa – Seria 1200

Seria Scanvaegt 1200 ze

wskaźnikiem wagowym SV10

Waga do mokrego i suchego środowiska

Seria 1200 firmy Scanvaegt obejmuje solidne i

niezawodne wagi stołowe o szalach z nierdzewnej stali AISI 316.

Wagi pracować mogą nawet w bardzo trudnych warunkach przemysłowych.

Waga wyposażona jest w skuteczne zabezpieczenie

tensometrprzeciążeniowe i chroniący system

przeciwwstrząsowy. Zapewnia to wysoką precyzję

działania, niezawodność i długą żywotność urządzenia.

Produkty serii 1200 można umieścić i używać w dowolnym miejscu

fabryki – zarówno w suchych pakowniach, jak i w wilgotnych

obszarach produkcyjnych.

Wysoki poziom higieny

Waga wykonana jest z nierdzewnej stali. Spawana konstrukcja jest

wolna od widocznych spawów, łączeń i pęknięć, co ułatwia utrzymanie

czystości i zapewnia wysoki poziom higieny.

Bogata funkcjonalność

W połączeniu ze wskaźnikiem wagowym SV10 waga serii 1200 może realizować

szereg zadań powiązanych z ważeniem, takich jak:

kontrola, czy produkt mieści się w określonych granicach�

nadwagi i niedowagi

pakowanie produktów wg masy docelowej z�

tolerancjami +/-

sortowanie produktów w grupy wagowe w�

zależności od masy (do 9 grup)

automatyczne ważenie zintegrowane w linii pakującej�

Produkty serii 1200 można podłączyć do szeregu różnych wskaźników wagowych i

komputerów przemysłowych, a za ich pośrednictwem – do sieci, drukarek i innego sprzętu,

w zależności od aktualnie realizowanego zadania i indywidualnych wymogów.

Wagi stołowe typu 1200 firmy Scanvaegt to

bardzo odporne, łatwe do czyszczenia

urządzenia, spełniające najostrzejsze duńskie

normy przemysłowe. Stanowią one optymalne

rozwiązanie w zakresie ważenia.



Chroniący układ przeciwwstrząsowytensometr
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Bezkonkurencyjny projekt

Zabezpieczenie przeciążeniowe we wszystkich

kątach

Hermetycznie zzamknięty tensometr

nierdzewnej stali

Wytrzymałe gumowe amortyzatory pod szalą

Seria 1200 charakteryzuje się szczególnie solidną

konstrukcją, wykonanym z nierdzewnej skali bardzo

tensometremprecyzyjnym , a także zabezpieczeniami

przeciążeniowym i przeciwwstrząsowym, które chronią

ogniwo obciążnikowe i zapewniają wysoką dokładność

pomiaru i długi czas sprawności.

1

2

Zakres ważenia

3/6 kg

6/15 kg

15/30 kg

30/60 kg

60/150 kg

Model

Dim. LxBxH

Działka

1/2 g

2/5 g

5/10 g

10/20 g

20/50 g

1205 SP

250 x 300 x 80 mm

�

Single Point

1210 SP

300 x 400 x 80 mm

�

�

Single Point

1231 Flex

500 x 600 x 170 mm

�

Flexure

1232 Flex

500 x 600 x 170 mm

Flexure

�

�

�

�

�

Model

Dim. DxSxW

Tensometr



Kap

Zakres ważenia

600 kg

1000 kg

1500 kg

2000 kg

3000 kg

Szala

Działka

200 g

500 g

500 g

1 kg

1 kg

Stal nierdzewna 5 l. 6 mm

Stal nierdzewna 8 mm

Stal nierdzewna 6 mm

Ryflowane alu. 5/7 mm

Ryflowane alu. 7/9 mm

1500 x 1250 x 85 mm             1500 x 1500 x 85 mm            1800 x 1800 x 120 mm

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

* *
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Waga podłogowa – Seria 3800

Waga podłogowa typu 3800 obsługuje większość zadań zwią-

-zanych z ważeniem zarówno w suchych, jak i w mokrych obsza

rach produkcyjnych. Umożliwia ważenie kontrolne, dozowanie

oraz inne automatyczne zadania związane z ważeniem.

Proste podnoszenie szali za pomocą sprężyny

gazowej

Wagi podłogowe 3800 dostępne są w wersji z szalą zamontowaną

na stałe i z szalą podnoszoną. Szala podnoszona jest z pomocą

sprężyny gazowej, co umożliwia jej łatwe podniesienie nawet

przez jedną osobę. Rozwiązanie to ułatwia utrzymanie czystości,

przeglądy oraz ew. naprawy.

Wagi podłogowe dostępne są w wersji ze stali nierdzewnej lub

-ze stali galwanizowanej. Można też wybrać model ze kwasood

pornej stali AISI 316.

Akcesoria

Najazd o szer.×dł. 1250×800 mm, 1500×800 mm i 1250×1200 mm

Ramy krawędziowe do wag wszystkich rozmiarów

Zabezpieczenie przeciążeniowe do wag 1500 kg

Dostępne też w innych rozmiarach, wersjach i wydajności.

* Wysokość: 120 mm

Waga charakteryzuje się solidną spawaną konstrukcją z

tensometraminierdzewnej stali i szczególnie odpornymi

wymi, gwarantującymi optymalną precyzję, niezawodność

-i wysoki poziom higieny. Wagi podłogowe można zamon

tować bezpośrednio na posadzce, wpuścić je tak, aby były

na poziomie posadzki, albo wbudować w linię produkcyjną.

Typ do wpuszczenia w posadzkę może być wyposażony w

zabezpieczenie przeciążeniowe na ramie. System ten chroni

tensometry -przed nagłymi, gwałtownymi wstrząsami i ude

rzeniami, np. w wyniku najechania na nie wózkiem widłowym.

Wagi stawiane bezpośrednio na posadzce można wyposażyć

w ułatwiające dostęp najazdy.

Waga podłogowa ma ryflowaną aluminiową szalę

podnoszona
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Waga paletowa – Seria 3100

Ułatwiające transport wagi kółka jezdne

Jest również dostępna w wersji galwanizowanej

Waga paletowa typu 3100 to praktyczne rozwiązanie do

ważenia palet. Dzięki zwartej konstrukcji zajmuje niewiele

przestrzeni, co ułatwia znalezienie dla niej miejsca

Waga paletowa służy do ważenia palet i innych zadań związanych

z ważeniem. Może także gromadzić dane, drukować etykiety na

palety i wykonywać skanowanie.

Waga paletowa typu 3100 dostępna jest w wersjach o zdolności

ważenia od 150 kg/50 g do 3000 kg/1 kg. Można jej używać jako

-urządzenia wolnostojącego lub połączyć z przenośnikiem rolko

wym z napędem silnikowym i wbudować w linie maszynowe lub

wysyłkowe.

Spawana konstrukcja bez rogów i ukryte kable zapobiegają groma-

dzeniu się brudu i bakterii i ułatwiają utrzymanie urządzenia w czystości.

Waga paletowa dostępna jest w wersji ze stali nierdzewnej lub ze stali

galwanizowanej. Na ramionach wagi można zamontować kółka jezdne,

dzięki którym wagę z łatwością transportować może nawet jedna osoba.

Główne zalety

Spawana konstrukcja bez rogów zapobiegająca gromadzeniu się brudu�

i bakterii

Rama i z nierdzewnej stali AISI 304tensometry�

Ukrycie kabli zapobiegające gromadzeniu się brudu i ułatwiające�

utrzymanie czystości

Hermetycznie zapieczętowane o stopniu ochrony IP67tensometry�

Waga ze stali nierdzewnej jest odporna na gruntowne czyszczenie i�

spłukiwanie wodą

Wymiary

Szer. × dł. × wys.: 840 × 1320 × 80 mm, szer. ramion: 120 mm.

Opcjonalnie: ramiona o szerokości 200 mm przy całkowitej

szerokości 1000 lub 1200 mm.

Produkt dostępny także w wymiarach niestandardowych.

1
3

2
0

 m
m

840 mm

600 mm



Kap

Zakres ważenia

300 kg

600 kg

Szala

Działka

100 g

200 g

Zamontowana

Podnoszona

685 x 685 x 35 mm                  850 x 850 x 45 mm              1000 x 1000 x 45 mm

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Otwierana szala ułatwia utrzymanie czystości

Waga do wózków Vemag – Seria 3220

Odporna, ergonomiczna waga podłogowa o

szczególnie niskiej konstrukcji, zaprojektowana

do ważenia wózków Vemag.

Istnieje także wersja wagi z otwieraną szalą. Odchylenie szali

umożliwia dostęp do posadzki pod wagą i ułatwia utrzymanie

czystości. Szala jest wyposażona w sprężynę gazową i może

-podnieść ją nawet jedna osoba. Rozwiązanie to ułatwia czy

szczenie, przegląd i naprawę wagi.

Główne zalety

Spawana, łatwa w czyszczeniu konstrukcja�

Rama i z nierdzewnej stali AISI 304tensometry�

Ukrycie kabli zapobiegające gromadzeniu się brudu i�

ułatwiające utrzymanie czystości

Proste otwieranie wagi za pomocą sprężyny gazowej�

Hermetycznie zapieczętowane o topniutensometry s�

ochrony IP67

Kółka montowane z jednej strony (opcjonalnie)�

Odporność na gruntowne mycie strumieniem wody�

Akcesoria

Najazd o szer. × dł. 300 × 685 mm

Dzięki zwartej konstrukcji waga zajmuje mało miejsca i ma

zaledwie 35/45 mm wysokości. Ułatwia to wprowadzanie

ciężkich wózków Vemag na wagę za pomocą małego najazdu.

Spawana konstrukcja wagi, bez rogów i z ukrytymi kablami

zapobiega gromadzeniu się brudu i bakterii, ułatwia utrzymanie

urządzenia w czystości i zachowanie wysokiego poziomu higieny.

Stabilna konstrukcja z nierdzewnej stali i hermetycznie zapie-

czętowane ogniwa obciążnikowe o stopniu ochrony IP67

gwarantują długą żywotność i wysoką niezawodność produktu.

Z jednej strony wagi do wózków można zamontować kółka

jezdne ułatwiające przemieszczanie urządzenia nawet przez

jedną osobę.

Waga dostępna jest również w wersji umożliwiającej przejazd

wózka, tj. bez ogranicznika. Dzięki wyposażeniu wagi w najazd

i zjazd wózki można z łatwością na nią wtaczać i spychać.

Dostępna też w wersji umożliwiającej przejazd

wózka, tj. bez ogranicznika



Dimensioner

Zakres

300 kg

600 kg

Dim. L

Działka

100 g

200 g
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Waga do transporterów podwieszanych

– Seria 4200
Seria 4200 wag do transporterów podwiesza-

-nych została zaprojektowana z myślą o potrze

bach ubojni w zakresie ważenia produktów

wiszących na układach transporterów. Waga

-wytrzymuje intensywne wieloletnie użytko

wanie.

-Waga do transporterów podwieszanych jest niezawodna i jed

nocześnie bardzo precyzyjna dzięki zastosowaniu specjalnej

technologii ważenia z kompensacją huśtania się produktu.

Wagę z łatwością można zintegrować z istniejącymi rozwiązaniami

transportowymi. Urządzenie zapewnia dokładne i niezawodne

pomiary zarówno przy ważeniu ręcznym, jak i półautomatycznym.

Waga do transporterów podwieszanych charakteryzuje się solidną

galwanizowaną na gorąco stalową konstrukcją o stopniu ochrony

IP67. Rozwiązanie to ułatwia utrzymanie wagi w czystości i zapewnia

jej wysoką niezawodność.

Dostępna też w wersji z szyną ważącą o średnicy 60 mm

Główne zalety

Solidna konstrukcja z galwanizowanej na gorąco stali�

o stopniu ochrony IP67Tensometry�

Technologia Scanvaegt do ważenia huśtającego się ładunku�

Homologacja UE�

300 mm Ø48 600 mm Ø48 900 mm Ø48

�

�

�

�

�

�

Łatwa integracja z istniejącym rozwiązaniem

transportowym
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Wskaźnik wagowy SV10

Dzięki dużej mocy przetwarzania, potrójnemu zakresowi

ważenia i szeregowi możliwości programowania wskaźnik

-wagowy SV10 jest urządzeniem bardzo szybkim, niezawod

-nym i wszechstronnym. Wskaźnik podłączyć można do całe

go asortymentu wag firmy Scanvaegt.

Szybka rejestracja masy

Dzięki oprogramowaniu stabilizującemu wskaźnika rejestra-

-cja masy przebiega bardzo szybko (aktualizacja co 500 mili

sekund) i niezwykle stabilnie, nawet przy obecności drgań

-wywoływanych przez inne urządzenia, co zwykle destabili

zuje rejestrację masy.

Inteligentny interfejs sieciowy

Model SV10 jest wyposażony w interfejs sieciowy umożliwia-

-jący łatwe i sprawne konfigurowanie prosto z biura: interfej

sów komunikacyjnych, produktów, kryteriów rejestracji oraz

cyfrowych funkcji wejścia i wyjścia.

Scanvaegt SV10 to szybki, wszechstronny

wskaźnik wagowy zaprojektowany z

o -myślą wysokiej wydajności i maksymal

nej prostocie obsługi.

Dzięki czytelnemu wyświetlaczowi LED, łatwym do zrozumienia

-funkcjom, zwartej konstrukcji i solidnej stalowej obudowie o estety

cznym wzornictwie wskaźnik SV10 jest wydajnym i przyjaznym dla

użytkownika narzędziem kontrolnym.

Elastyczność i funkcjonalność

Nierdzewna stalowa obudowa o stopniu ochrony IP67 umożliwia� -

jąca eksploatację zarówno w mokrych, jak i w zapylonych miejscach

Obsługa zadań takich, jak ważenie kontrolne czy odważanie�

porcji o ustalonej masie oraz ważenie +/-

Do 99 różnych programów , co umożliwia szybkąprodukcyjnych�

zmianę produktu przy ważeniu +/-

Zintegrowana funkcja alibi we wskaźniku�

Duży, czytelny czerwony wyświetlacz LED ułatwiający odczyt�

nawet w bezpośrednim świetle słonecznym

Funkcja 100% subtraktywnego tarowania umożliwiająca kumu� -

lowanie tary w całym zakresie ważenia

Zdalne sterowanie funkcjami takimi, jak auto-tara, kasowanie�

tary, rejestracja masy przez sterownik PLC itp.

Do 99 różnych programów produkcyjnych

Szybka rejestracja i czytelny wyświetlacz masy
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Komputer przemysłowy pt9000

Uchwyt ścienny na wskaźnik wagowy SV10

Statyw podłogowy do wagi stołowej 1231/32 Dwukołowy statyw podłogowy do wagi

1231/32stołowej

Wsporniki na wskaźniki do wag stołowych

serii 1200

Przenośnik rolkowy do wag stołowych SV1210

i SV1230

Przenośnik o napędzie silnikowym do wagi

1231/32stołowej

Akcesoria

Scanvaegt pt9000 to wydajny, wszechs-

tronny komputer przemysłowy z ekranem

dotykowym 17'' i dyskiem twardym SSD.

pt9000 działa pod kontrolą systemu Windows 7 Em-

bedded Std. Realizuje takie zadania, jak zarządzanie

moni-produkcją, wysyłka, gromadzenie danych czy

torowanie. Dzięki wyposażeniu w szybki procesor,

4 GB RAM, 60 GB dysk twardy SSD, LAN, USB,

RS232 i cyfrowe wejścia/wyjścia pt9000 jest

wydajnym i wszechstronnym terminalem.

Komputer zamknięty jest w wykonanej z nierdze-

wnej stali wodoszczelnej obudowie o klasie ochrony

-IP65, zaprojektowanej specjalnie do zastosowań przemy

słowych. Obudowa jest odporna na gruntowne czyszczenie.

Elastyczność i prosta obsługa

pt9000 charakteryzuje się przyjazną dla użytkownika, funkcjonalną formą. Duży 17'' ekran

dotykowy zapewnia prostą obsługę sprzętu. Komputer można także wyposażyć w zewnętrzną klawiaturę stawianą na osobnej półce.
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Scanvaegt Systems

- Różnorodne możliwości

Scanvaegt Systems Sp. z o.o. � � � � � �ul. Chorwacka 10 PL-70-841 Szczecin Polska pl pl e . +48 8814 20574info@scanvaegt. www.scanvaegt. T l

Czołowy dostawca

Scanvaegt Systems A/S to duńskie przedsiębiorstwo

istniejące od roku 1932.

Firma rozwija, produkuje i sprzedaje systemy do ważenia,

rozwiązania w zakresie etykietowania i kontroli, a także

-powiązane systemy informatyczne i rozwiązania zapew

niające identyfikowalność.

Scanvaegt Systems A/S to wiodący na rynku dostawca

-rozwiązań dla przemysłu żywieniowego, sektora trans

portowego, energetycznego i środowiskowego, dla

rolnictwa i dla branży handlowej.

Scanvaegt Systems A/S zatrudnia ok. 200 osób. Główna

,siedziba firmy mieści się w duńskim mieście Aarhus

Dania Firma posiada filie w Polsce, Szwecji i Norwegii,.

oddziały w Niemczech, a także dystrybutorów w Europie.

Wszechstronny partner

Serwis i pomoc techniczna to ważne kwestie dla każdego

przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dla nas są to słowa kluczowe.

Naszym klientom w całym kraju zapewniamy kompleksowe usługi

w zakresie serwisu i pomocy technicznej. Dysponujemy dużym

zespołem kompetentnych techników. Dzięki sieci lokalnych

oddziałów możemy zagwarantować klientom krótki czas reakcji.

Nasze usługi serwisowe obejmują między innymi:

umowy w sprawie konserwacji prewencyjnej,�

szkolenia i instruktaż,�

instalacje,�

części zamienne,�

wsparcie w postaci infolinii,�

pomoc w zakresie oprogramowania,�

weryfikację.�


