
wyznaczanie obciążeń koło/oś, ciężar całkowity pojazdu

legalizowany pomiar obciążenia koło/oś pojazdu

lekka i wytrzymała konstrukcja

współpraca z oprogramowaniem SAW Reader

wydruk protokołu ważenia
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waga statyczna
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OPIS
SAW to przenośna legalizowana waga służąca do 

pomiaru statycznego obciążenia kół o wartości do 

15 000 kg. Wzmocniona, wytrzymała konstrukcja 

umożliwia ważenie praktycznie każdego rodzaju 

kół bez ryzyka uszkodzenia wagi. Wykorzystanie 

wysokiej jakości, odpornych na korozję materiałów 

zapewnia trwałość urządzenia. Wymienne 

akumulatory (typ AA) umożliwiają niezależną 

eksploatacjęwagi.

Odczyt danych z SAW jest bardzo prosty dzięki 

wbudowanemu wyświetlaczowi. Możliwość 

włączenia podświetlenia tła ekranu pozwala na 

odczyt danych w ciemności. Rutynowe testy 

wewnętrzne, komunikaty błędu oraz automatyczne 

ustawienie punktu zerowego znacznie ułatwiają 

obsługę urządzenia.

Dzięki możliwości łączenia wag (2, 4, 6, 8) 

poprzez multiplekser, można stworzyć mobilną 

stację pomiaru obciążenia osi pojazdu i ciężaru 

całkowitego. Oprogramowanie dla PC umożliwia 

szybką weryfikację nacisku, jego zapis oraz 

porównanie z obowiązującymi przepisami 

prawa.

Już ponad 300 sztuk wag zostało sprzedanych 

na terenie Polski. Firma CAT Traffic Sp. z o. o. 

zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 

a także obsługę legalizacji.

SAW
przenośna waga statyczna do wyznaczania obciążenia

CECHY
tryb pracy - statyczny (legalizacja) lub dynamiczny 

(preselekcja) - tylko z  oprogramowaniem

możliwość łączenia kilku wag SAW w celu 

ważenia różnych typów pojazdów

oprogramowanie Saw Reader umożliwiające:

odczyt pomiarów

szybką weryfikację nacisku osi

obliczenie ciężaru całkowitego pojazdu

przechowywanie danych o ważeniach

wydruk protokołu ważenia

SPECYFIKACJA
seria „A” „C”

model jednostka
SAW 1A

SAW 2A/II
SAW 6A

SAW 10A/II
SAW 

10C/II SAW 15C

dopuszczalne 
obciążenie kg 1 000/2 000 6 000/10 000 10 000 15 000

powierzchnia 
ważenia mm 400 x 382 400 x 382 560 x 380 560 x 382

wymiary wagi
(dł./szer./wys.) mm 650 x 508 

x 35 720 x 518 805 x 508 805 x 518 
x 39

waga kg 17,5 17,8/18,2 22,8 21,5

działka kg 2/5 10/20 50 50

min. 
obciążenie 10d kg 20/50 100/200 500 500

dokładność do 
50d kg ±1/±2,5 ±5/±10 ±25 ±25

dokładność do 
200d kg ±2/±5 ±10/±20 ±50 ±50

dokładność 
powyżej 200d kg ±3/±7,5 ±15/±30 ±50 ±75
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1) wersja z aluminiową ramą wyższa o 5 mm
2)wersja z aluminiową ramą wyższa o 6 mm
3) wersja odpowiednia do oficjalnego zatwierdzenia zgodnie z OIML

Pomiar z matami wyrównującymi

Pomiar dwóch osi pojazdu jednocześnie


