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WAŻENIE
REGULACJA

TECHNOLOGIA WAŻENIA
PRZEMYSŁOWEGO
Wieloletnia stabilność i precyzja:
nasze wagi do użytku przemysłowego są bezobsługowe,
odporne na przeciążenia oraz niewrażliwe na wibracje i zanieczyszczenia.

www.GraviTec-Waagen.de



WSZECHSTRONNE I DOKŁADNE:

NASZE WAGI

WAGA PRZEPŁYWOWA WAGA DO POMIARU MASY 
POWIERZCHNIOWEJ

WAGA DROBNICOWA

GraviControl® – Waga przepływowa, 
wyposażona w system ważenia 
spełniający dyrektywę ATEX. 
Umożliwia szybkie, ciągłe, niezawodne 
i precyzyjne ważenie oraz dawkowa-
nie i przesyłanie materiałów sypkich i 
płynnych.

 Dokładność systemu do ± 0,1 %

 wydajność 1.000 m³/h

 temperatura pracy -196°C - +600°C

GT-FC – Wagi tego typu znajdują zas-
tosowanie np. w liniach produkcyjnych 
płyt gipsowych gipsowowłóknowych. 
Wykonują dynamiczny pomiar masy 
powierzchniowej z dużą dokładnością. 
Waga jest bezobsługowa i odporna na 
drgania, wstrząsy oraz zanieczyszcze-
nia.

 Dokładność systemu do ± 0,1 %

 masa na jednostkę powierzchni
 do 100 kg/m²

 Możliwe szerokości nośnika > 2,5 m

GraviPak – Wagi drobnicowe rejestrują 
masę towarów drobnych na sys-
temach przenośników przy dużych 
prędkościach i wysokich wartościach 
tary, precyzyjnie i dynamicznie. Nasz 
wydajny system można również 
zamontować w istniejących system-
ach przenośników. 

 Dokładność systemu do ± 0,15 %

 Rozdzielczość do 40.000 jednostek

 czas pomiaru < 150 ms

GraviTec – 30 LAT DOŚWIADCZENIA

PRZEMYŚLANE TECHNOLOGIE
Firma GraviTec Waagen GmbH, jest międzynarodową firmą z siedzibą w Gersthofen. Nasze główne obszary działal-
ności to przemysłowa technologia ważenia, mieszania i dozowania. Dbamy o naszych klientów indywidualnie i 
zapewniamy kompleksowe doradztwo. 

Nasi doświadczeni pracownicy opracowują dostosowane do potrzeb, kompatybilne z branżą i trwałe rozwiązania jak 
również dopasowują istniejące rozwiązania do wymagań klienta.
Dążymy do całościowego podejścia: wspieramy klientów od pierwszego zdefiniowania wymagań, poprzez rozwój i 
akceptację na miejscu, do globalnego wsparcia w zakresie serwisu i konserwacji.

Przekonaj się o naszej ofercie produktów. Chętnie doradzimy osobiście.



WAGA MATERIAŁÓW 
CIĄGŁYCH 

GraviPlast – Waga precyzyjnie i nie-
zawodnie określa ciężar na jednostkę 
powierzchni wstęgi w ciągu technolo-
gicznym, na przykład w przypadku płyt 
gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-
włóknowych w obszarach wilgotnych 
- niezależnie od prędkości transportu.

 Dokładność systemu do ± 0,15 %

 masa na jednostkę powierzchni
 do 100 kg/m²

 niskie zużycie 

WAGA TAŚMOWA WAGA ROLKOWA 

GraviDisp – Podajnik wagowy 
realizuje niezwykle precyzyjną 
kontrolę przepływu transportu - 
zoptymalizowaną do dozowania 
materiałów sypkich.
Możliwe jest indywidualne dostosowa-
nie do profili specjalnych wymagań. 

 Dokładność systemu do ± 0,1 %

 masa na jednostkę powierzchni
 do 1000 t/h

 Możliwe szerokości nośnika > 2,5 m

GT-BC – Waga z przenośnikiem rolko-
wym jest dostosowana do indywidu-
alnych potrzeb i celów i może być za-
montowana w istniejących systemach 
przenośników. Skorzystaj z naszych 
rozwiązań w zakresie wag rolkowych i 
przesuwnych jako uzupełnienie Twoje-
go systemu przenośników.

 Dokładność systemu do ± 0,15 %

 do 1000 t/h 

 do +110°C temperatura materiału  
 sypkiego

WAGI SPECJALNE 

W naszym portfolio nie ma produktu 
optymalnego dla Twojego wyzwania? 
Skontaktuj się z nami, zaproponujemy 
Ci rozwiązanie dostosowane do Twoich 
wymagań.

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA BRANŻOWE

• Przetwarzanie gipsu i włókien
•  Przemysł gipsowy i płyt pilśniowych
•  Przemysł chemiczny
•  Produkcja i pakowanie pasz
•  Produkcja i recykling szkła
•  Przemysł materiałów budowlanych, np. produkcja i
 przetwarzanie cementu, tynku itp
•  Drewno i pelet
•  Przemysł spożywczy
•  Produkcja stali
•  Kamienie i ziemia 

Nasze wagi nadają się do produkcji, obróbki i
recyklingu w następujących obszarach:



NASZE ZAPEWNIEWNIE JAKOŚCI
Twoja firma chce produkować precyzyjnie, wydaj-
nie i trwale? Nasze produkty wspierają Cię w tym 
- postaw na GraviTec i korzystaj z decydujących 
zalet:

•  systemy wymagające niewielkiej konserwacji i  

 odporne na zużycie

•  niewrażliwy na wstrząsy i wibracje

•  krótkie czasy pomiarów

•  wysokie rozdzielczości

•  skalibrowane systemy ważące

•  można doposażyć w istniejące systemy

•  doradztwo, rozwój, budowa i produkcja w
 jednym miejscu

Zapewnienie jakości opieramy na pracownikach 
z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie 
technologii ważenia, doborze sprawdzonych, 
niezawodnych dostawców oraz wysokiej jakości 
komponentów. Naszym celem jest zaoferowanie 
optymalnego produktu dla Twoich specyficznych 
wymagań.

Aby osiągnąć jak najlepszy wynik, stawiamy na ot-
wartą komunikację. Praca naszych zespołów char-
akteryzuje się wysokimi standardami jakości i silną 
orientacją na klienta na wszystkich etapach projektu.

Firma GraviTec Waagen GmbH, wspiera Cię w 
zakresie systemów ważenia z naszego podstawowe-
go portfolio lub, jeśli to konieczne, opracowujemy 
indywidualne rozwiązania specjalnie dla Twoich - 
nawet złożonych – wymagań.

Czekamy na Twoje zapytanie!

NOWOŚĆ:
Atrakcyjne

Oferty Leasingowe
KONTAKT
GraviTec Waagen GmbH
Röntgenstraße 42
D-86368 Gersthofen

Zadzwoń do nas,
doradzamy indywidualnie!

Tel.: +49 821 244 03 480
Fax:  +49 821 244 03 481
E-Mail:  info@gravitec-waagen.de

www.GraviTec-Waagen.de


