
FORDONSVÅG

7800 är en lågbyggd bilvåg i betong som med fördel kan placeras ovan marknivå. Vågen
är uppbyggd av fabrikstillverkade betongmoduler. En mycket robust våg för tuff  hantering.

- Vågbryggorna vilar på stående DIGITALA CMOS-lastceller. Konstruktionen ger
  en fritt svängande vågbrygga där all last garanterat passerar genom lastcellerna.

- Lastcellerna är rostfria och helsvetsade (hermetiskt täta), samt fyllda med ädelgas och
  anpassade för den mycket  svåra miljö som förekommer i en bilvågsgrop.

- Kördäck av högpresterande betong, kavalitet K-80, med förspänd armering. Antal
  element beroende på vågens totallängd. Betongelementens konstruktion möjliggör
  färre antal lastceller i jämförelse
  med motsvarande fordonsvåg
  av annat fabrikat.

- Kort installationstid.

- Manluckor i varje kördäckssek-
  tion förenklar service, inspektion
  och reparation.

- Ett unikt åskskyddssystem som
  ger en mycket hög säkerhet mot
  skada vid åsknedslag. Skyddet
  omfattar inte bara lastcellerna,
  utan även signalbehandling,
  kommunikation och
  inkommande nätspänning.

- Vågen är typgodkänd.
  Nummer SP-J 88:24/GE 189 rev4
  Vägningsnoggrannhet enl OIML
  klass III. Statens Provningsanstalt
  har också godkänt att en lastcell 
  och våginstrument får bytas utan
  fullständig omkalibrering av 
  vågen.

- Service: Genom Industri-Vågar
  eller Mettler-Toledos rikstäckande
  serviceorganisation finns alltid
  hjälp till hands för installation och
  underhållsservice.  

Nedfälld våg med förarterminal

Lastcellerna skyddas av
vågbryggans konstruktion

TYPGODKÄND BILVÅG 7800/30 tillverkad av 

www.industrivagar.se



FORDONSVÅG
7800/xx

Med reservation för ev fel i texten

 
 

Längd (m):

Bredd (m):

Kapacitet (kg):

Upplösning (kg):

Antal lastceller (st):

Antal vågbryggor (st):

VIKTINDIKATOR:                 Vågen levereras med viktindikator Mettler-Toledo 8530 Cougar med b la
	 	 	        följande funktioner:                                                  
	 	                      - Automatisk nollställning
                                                  - Tryckknappstarering man/aut
                                                  - Summerad vägning med första och andra vägningsfunktion
                                                  - Möjlighet att utforma egna vägningskvitton (med ansluten skrivare)
	 	 	        - Möjlighet till två vägningsområden för ökad noggrannhet

TILLBEHÖR:                          Fabrikstillverkade fundamentselement i utförande för ovanpåliggande,
                                                  nedfälld våg eller våg monterad i suterrängplan
                                                  Tätningslist (T-list) för montage mellan vågbrygga och fundamentskant
                                                  Ingjutna värmeslingor i vågbryggan
                                                  Stordisplayer i olika utförande
	 	 	        Windowsbaserat vägningsprogram
	 	 	        Förareterminal (kan kompletteras med kvittoskrivare och ID-brickor
	 	 	        och extra viktdisplay)
	 	 	        Trafikljusstyrning

  

6

3

20-50t

10/20

4

1

9

3

20-50t

10/20

4

1

12

3

30-80t

10/20/50

6

2

18

3

50-100t

10/20/50

6

2

24

3

50-100t

10/20/50

8

3

Typplan

Längd

B
re

d
d

Prefabricerat fundament
utrustat med värmeslingor

Viktindikator
 typ. 8530 Cougar
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