
Transportabel  
bilvåg 

Scanvaegt 5700 Nordic Line är en transportabel bilvåg med en mycket kraftig 
stålkonstruktion, som kan flyttas genom ett enda lyft.

Scanvaegt 5700

KRAFTIG 
STÅLKONSTRUKTION

DEMONTERBARA  
RAMPER
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Eye bolt

Lifting points with eye bolts

En modern bilvåg
Bilvåg 5700 är en transportabel bilvåg - enkel att flytta men ändå 
robust konstruerad för att klara de tuffa förhållanden som oftast råder 
vid fordonsvägning i olika miljöer. 

Vågen är lämplig för kunder som har behov att flytta vågen i sin verk-
samhet eftersom flytten går både snabbt och enkelt utan ny kalibre-
ring av vågen.

Enkelt montage
Bilvåg 5700 kan monteras på plats eller levereras färdig där endast 
uppfartsramperna monteras. 

När vågen är monterad, kan den enkelt flyttas i ett enda stycke, endast 
ramperna demonteras. Detta gör att en flytt av våg blir både kostnad-
seffektiv och tidsbesparande. 

Vågen kan dessutom EG verifieras från fabrik - alternativt på plats.

Scanvaegt Systems AB  •  Box 9059  •  400 92 Göteborg  •  Sverige   
Huvudkontor: info@scanvaegt.se  •  Tel: 031-709 07 07  •  Service Center: service@scanvaegt.se  •  Tel. 040-40 50 00

www.scanvaegt.se

Tekniska specifikationer

Dim. - bilvåg 

Dim. - modul

Uppfartsramper

Material

Vägningskapacitet

Delning 

Antal lastceller

Kapslingsklass

L x B: 12 x 3 m 

L x B: 6 x 3 m 

5 m

Stålkonstruktion - levereras i antingen  

lackerat eller galvaniserat utförande 

50 ton

20 kg

6 st  

IP68
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Bilvågen är enkel att flytta. Lyftband fästs i lyftöglor i vågmodulerna och 
samlas i en lyftpunkt, därefter kan vågen lyftas med kran och lastas på bil 
för förflyttning till annan plats.

Robust konstruktion
Bilvåg 5700 är en gedigen och robust stålkonstruktion med samma 
teknik och komponenter som i Scanvaegts stationära vågar, vågen 
är byggd för att vara flyttbar och enkel utan att kompromissa med 
kvalitet och driftsäkerhet.


