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Każda nowa waga wymaga fundamentów. Istnieje możliwość posadowienia 
wagi w wersji zagłębionej oraz wyniesionej na gotowych prefabrykatach 
żelbetowych dostarczanych wraz z wagą. Prefabrykowane elementy wagi 
posadowione są na odpowiednio do tego przygotowanym podłożu bez 
konieczności wylewania betonowych fundamentów, co daje w przyszłości 
możliwość przeniesienia wagi w inne miejsce przy niewielkim nakładzie 
finansowym.

Najważniejszym elementem wagi samochodowej jest prefabrykowany, 
żelbetowy pomost, wykonany w technologii strunobetonu. Konstrukcje  wag 
DSB opracowane zostały w naszym biurze projektowym przy wykorzystaniu 
nowoczesnego oprogramowania do projektowania i obliczeń wytrzymałości 
konstrukcji żelbetowych.

Jednym z kluczowych elementów elektronicznej wagi samochodowej są 
czujniki tensometryczne. Przy produkcji naszych wag wykorzystujemy czujniki 
i podzespoły renomowanych firm światowych, między innymi niemieckiej 
firmy HBM, Utilcell. Posiadają one całkowicie hermetyczną, wykonaną ze 
stali nierdzewnej konstrukcję przewidzianą do pracy w szczególnie trudnych 
warunkach przemysłowych.

Kolejnym elementem wchodzącym w skład wagi samochodowej są mierniki 
wagowe, które posiadają wiele możliwości. Współpracują ze specjalistycznymi 
systemami wagowymi oraz umożliwiają podłączenie szeregu akcesorii 
wagowych.

CZUJNIKI TENSOMETRYCZNE

MIERNIK WAGOWY

POMOST WAGI

FUNDAMENTYPrzedsiębiorstwo Ditta-Seria działa na rynku od 1992 roku. Nasze doświadczenia pozwalają świadczyć solidną i profesjonalną obsługę, 
co procentuje zadowoleniem klientów. Potrafimy łączyć nowoczesne rozwiązania ze zdobytą przez lata wiedzą i praktyką, dlatego 
wprowadziliśmy na rynek kolejny typ wag - żelbetowe wagi samochodowe DSB wykonane w najnowszej technologii strunobetonu.

Oferowane przez nas wagi charakteryzują się dużą wytrzymałością i trwałością. 
Zbudowane są według najnowszych technologii i oparte na własnych systemach 
technicznych. Przeznaczone są do ważenia samochodów i innych pojazdów 
kołowych. Zaprojektowane do użytkowania w ciężkich warunkach przemysłowych.

CZYTELNY MIERNIK 
ZE STALI NIERDZEWNEJ
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TYP W L Nośność Dokładność Ilość czujników

DSB 3x8 3 m 8 m 30 ton 10 kg 4

DSB 3x14 3 m 14 m 50-60 ton 20 kg 8

DSB 3x16 3 m 16 m 50-60 ton 20 kg 8

DSB 3x18 3 m 18 m 50-60 ton 20 kg 8

DSB 3x20 3 m 20 m 50-60 ton 20 kg 8
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WYNIESIONA WAGA ŻELBETOWA DSB ZAGŁĘBIONA WAGA ŻELBETOWA DSB
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PRZYKŁADOWE AKCESORIA WAGOWE

PRZYKŁADOWE SYSTEMY WAŻENIA

Drukarka 
kwitów 

wagowych

Zestaw 
komputerowy

Wyświetlacz 
zewnętrzny

Miernik 
wagowy

Specjalistyczne
oprogramowanie

 wagowe

Kamery 
przemysłowe

System z funkcją rozpoznawania tablic 
rejestracyjnych i numerów kontenerów

System z obsługą tagów RFID System z obsługą terminala 
STX 5000

 System z obsługą czytnika
 kodów kreskowych

Produkowane przez nas wagi, spełniają wymagania Głównego Urzędu Miar oraz OIML i służą do rozliczeń handlowych  w III klasie 
dokładności.  Po instalacji, waga jest legalizowana i cechowana przez właściwy dla danego regionu Urząd Miar.

Posiadamy uprawnienia do przeprowadzania procedury zgodności WE, co umożliwia nam  legalizowanie wag zgodnie z przepisami 
istniejącymi na runku Unii Europejskiej.

LEGALIZACJA WAG

Terminale 
samoobsługowe



Ditta-Seria
Żdżary 75a, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą 

NIP 797-125-86-96
www.dittaseria.pl

dittaseria@dittaseria.pl
tel. +48 674 41 71 lub 72

tel. 513 096 944

wagi samochodowe


