
Elektroniczna waga samochodowa MARS-SB jest wagą zainstalowaną na 
wcześniej wykonanym lub prefabrykowanym fundamencie żelbetowym. 
Fundament w wersji najazdowej wyposażony jest w rampy najazdowe o 
długości ok. 4 do 6 m każda, co przy wysokości wagi równej 380 mm 
zapewnia łagodny najazd na wagę. Rampy najazdowe mogą zostać 
dostosowane do lokalnych warunków lokalizacyjnych.   

Waga MARS-SB posiada pomost stalowo-betonowy o nośności od 30 do 
120 t i wymiarach od 6 x 3 m do 24 x 3 m. Pomost ważący spoczywa na 
4, 6, 8 lub 10 czujnikach tensometrycznych. Stalowa konstrukcja 
pomostu, z ułożonym zbrojeniem oraz trasami kablowymi, zalewana jest 
fabrycznie klasyfikowanym betonem C30/37.    

Część stalowa konstrukcji pomostu jest fabrycznie zakonserwowana 
przemysłowymi farbami epoksydowymi. Powierzchnia betonowa — 
środkami gruntującymi, zabezpieczającymi przed penetracją wody 
i podwyższającymi własności mechaniczne betonu (odporność na 
ścieranie, uszkodzenia itd.). 

Waga MARS-SB potrafi sprostać wszystkim stawianym zadaniom przy 
ważeniu pojazdów samochodowych. Jej przemysłowe wykonanie 
zapewnia długą żywotność i niezawodność. Szczególnie zalecana jest w 
przemyśle wydobywczym i surowców mineralnych oraz trwałych 
instalacjach, których planowany okres użytkowania wynosi przynajmniej 
kilkadziesiąt lat.  

Waga MARS-SB spełnia wymagania Unii Europejskiej oraz OIML i służy 
do rozliczeń handlowych w III klasie dokładności. Po instalacji 
dokonywana jest legalizacja WE. 

Waga MARS-SB została opracowana i wykonana przez własnych 
specjalistów w naszym zakładzie produkcyjnym. Montaż oraz serwis wagi 
przeprowadzają firmowe zespoły monterskie. Gwarantuje to najwyższą 
jakość produktu; jakość jakiej Państwo oczekują i jaką otrzymują.  

Wybierając nasze produkty wspierają Państwo polski przemysł oraz 
promują polską myśl techniczną. 

 Prezentacja  Zalety 

 Zgodność europejska 

 Zatwierdzenie metrologiczne 

 Certyfikat zatwierdzenia typu WE. 

 Doskonałe własności metrologiczne 

 Możliwość instalacji czujników cyfrowych lub analogowych 

 Wysokość tylko 380 mm 

 Niskie koszty fundamentowania 

 Niskie koszty instalacji 

 Łagodne najazdy 

 Stalowo-betonowa, zwarta, modułowa konstrukcja 

 Najwyższej jakości powłoki lakiernicze 

 Łatwość czyszczenia 

 Prosty i krótki montaż 

 Możliwość rozbudowy 

 Bardzo długa żywotność 

 Wysoka trwałość 

 Wieloletnia gwarancja 

 Dyrektywa 2014/31/UE dotycząca wag nieautomatycznych 

 Dyrektywa 2014/30/UE dotycząca zgodności elektromagnetycznej 

 Dyrektywa 2014/35/UE dotycząca urządzeń niskonapięciowych 

 Polska Norma i Norma Europejska PN-EN 45501:2015, dotycząca 
zagadnień metrologicznych wag nieautomatycznych  

 Normy i przepisy 

Waga samochodowa z pomostem stalowo-betonowym 
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Obciążenie maksymalne   Max t 30 50 lub 60  
Obciążenie minimalne       Min kg 200  400   

Działka legalizacyjna         e= kg 10  20   

Działka odczytowa             d= kg 10  20   
Klasa dokładności wg OIML  III 

Certyfikat zatwierdzenia typu WE  D11-09-018, rev. 1 lub  T8063 

Ilość modułów pomostowych  1 2  3 4   

Ilość czujników tensometrycznych  4 6  8 10   

Długość wagi mm 6 000 9 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 24 000 

Szerokość wagi mm 3 000 

Wysokość wagi mm 380 

Całkowita długość wagi z najazdami (min.) m 14 17 18 20 22 24 26 28 30 32 

Zakres temperatur — zespół pomostowy   

— pracy 0C - 400C... + 800C 

— kompensowana 0C - 100C... + 400C 

Zakres temperatur — miernik 0C - 100C... + 400C 

Stopień szczelności wg DIN 40.50   

— czujnik tensometryczny  IP 68 — stal nierdzewna 

— skrzynka połączeniowa  IP 67 — malowane aluminium 

— miernik  IP 65 lub IP 67 — stal nierdzewna 

Zasilanie V/Hz 220VAC  -15%/+10%,  50-60Hz ±5% 

Pobór mocy VA typowy 4, maksymalny 15 

Ciężar wagi  kg 13 300 20 000 22 200 26 600 31 100 35 500 40 000 44 400 48 900 53 300 

 Rysunek poglądowy 
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