
Przemys³owe wa¿enie



Dynamiczne 
wagi 

kontrolne

sygnalizacja przekroczenia zadanej tolerancji,
zliczanie opakowañ/masy,
pamiêæ artyku³ów i segregowanie towaru,
kontrola towarów paczkowanych,
statystyczna obróbka b³êdów,
generowanie sygna³u zwrotnego do maszyn 
pakuj¹cych, informuj¹cego o niedowa¿onych
lub przewa¿onych produktach.

Podstawowe zadania realizowane 
przez dynamiczne wagi kontrolne:

Dynamiczne wagi kontrolne umo¿liwiaj¹ 100% bezobs³ugow¹ kontrolê masy opakowañ w ruchu, przy 
nieprzerwanym procesie produkcji. Zastosowanie tego rodzaju wag pozwala na eliminowanie
z partii wadliwych opakowañ. Produkujemy wagi w zakresie wa¿enia od 1500 g do 60000 g.
 
Dynamiczna waga kontrolna typu EWK oraz System Kontroli Towarów Paczkowanych (PAKiMA ) produkcji 
Wikpol Sp. z o.o. tworz¹ razem kompleksowe narzêdzie wspomagaj¹ce zgodn¹ z ustaw¹ kontrolê produktów 
paczkowanych wprowadzanych do obrotu.

e



Wagi 
odwa¿aj¹ce

Wagi odwa¿aj¹ce s³u¿¹ do szybkiego, automatycznego przewa¿ania masy materia³ów sypkich porcjami
o zaprogramowanej masie. Zapewniaj¹ ci¹g³y pomiar masy materia³ów w liniach produkcyjnych.
W naszej ofercie znajduj¹ siê wagi o wydajnoœci od 36 do 180 t/h.

Wagi posiadaj¹ du¿¹ rozdzielczoœæ pomiaru masy, a dziêki funkcji zliczania rzeczywistej masy kolejnych porcji 
charakteryzuj¹ siê du¿o wiêksz¹ dok³adnoœci¹ wa¿enia ni¿ wagi taœmoci¹gowe. Wagi osi¹gaj¹ wysok¹ 
dok³adnoœæ i wydajnoœæ odwa¿ania, utrzymuj¹c jednoczeœnie dotychczasow¹ p³ynnoœæ ca³ego procesu 
technologicznego.

bilansowanie produkowanego materia³u,
bilansowanie silosów (przyjêcie i wydanie materia³u),
wydawanie zaprogramowanej iloœci materia³u – 
automatyczny za³adunek cystern, kontenerów, worków 
big-bag.

W przypadku, gdy nie ma wystarczaj¹cej iloœci miejsca do 
zabudowy zbiornika buforowego przed wag¹ EWO 
proponujemy wagê typu EWO-twin z podwójnym koszem 
wagi i zaworem rozdzielaj¹cym tor materia³u, cyklicznie 
nape³niaj¹cym naprzemiennie lewy lub prawy zbiornik 
wagowy.

G³ówne zastosowania wag odwa¿aj¹cych:



Systemy na 
indywidualne 
zamówienie 

Oprócz standardowych rozwi¹zañ produkujemy 
ró¿norodne elektroniczne systemy wa¿¹ce
i dozuj¹ce oraz inne wed³ug indywidualnych 
projektów. S³u¿ymy nasz¹ wiedz¹ wszêdzie tam, 
gdzie potrzebne s¹ urz¹dzenia specyficzne, 
dostosowane œciœle do potrzeb u¿ytkownika.

Na Pañstwa zamówienie mo¿emy wykonaæ
i dostarczyæ system wa¿enia i dozowania 
indywidualnie zaprojektowany.

Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej 

www.wikpol.com.pl



Systemy wagowe WIKPOL:

Misja Spó³ki WIKPOL 
polega na dostarczaniu Klientom optymalnych rozwi¹zañ dziêki osi¹gniêciu 
najwy¿szego stopnia specjalizacji w zakresie robotyki i automatyki 
w dziedzinie pakowania i paletyzacji. 

n 
n dopracowane pod ka¿dym wzglêdem   

   konstrukcje mechatroniczne,
n ponad 20 lat doœwiadczeñ

   w zaawansowanych przemys³owych 
   systemach wagowych,

n du¿e mo¿liwoœci indywidualnie 
   zaprojektowanych rozwi¹zañ, 

n mo¿liwoœæ zabudowy w bardzo ma³ej 
   przestrzeni,

n mo¿liwoœæ legalizacji.

nowoczesna elektronika wagowa,



Wikpol Sp. z o.o.
Konopnica 208 B

21-030 Motycz k/Lublina 
tel./fax +48 81 503 23 30, 503 23 31

www.wikpol.com.pl
wikpol@wikpol.com.pl

marketing@wikpol.com.pl 
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