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Pytania które należy zadać i odpowiedzi które trzeba znać
PRZED ZAKUPEM WAGI

Mając na uwadze najczęstsze pytania które słyszymy od Państwa, przedstawiamy gotowe odpowiedzi.

1. Czy waga musi posiadać legalizację?

Upraszczając trochę problem, należy założyć, że jeżeli nabyje się wagę nową niezalegalizowaną to już nigdy nie będzie 
możliwości jej legalizacji. 

2. Maksimum

Do jakiej maksymalnej masy będzie na wadze ważony towar.

3. Dokładność ważenia

Z jaką dokładnością chcemy żeby waga wskazywała.

4. Warunki pracy

Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie w jakich warunkach waga będzie pracowała. Czy będzie to wilgoć, ciężkie warunki 
pracy, wysoka częstotliwość ważenia. Odpowiednio do warunków należy dobrać urządzenie.

Proponujemy dobór według kryteriów.

- Waga będzie pracowała w sklepie lub na magazynie w sklepie: Wagi sklepowe
- Waga będzie służyła w jakimkolwiek przemyśle: Wagi przemysłowe, Wagi samochodowe

Przemysł spożywczy – Wagi nierdzewne
Przemysł chemiczny – Wagi z stopniem ochrony czujnika IP68

- Waga będzie pracowała np. w laboratorium tzn. będzie stała na podwyższonej powierzchni: Wagi laboratoryjne
- Wagi dla aptek, przychodni i szpitali: Wagi dla służby zdrowia

Jeżeli nie ma w w/w działach rozwiązań których państwo poszukują: Wagi specjalne

5.Gabaryty a wymiar szalki, pomostu.

Należy przyjąć założenie, że produkt ważony nie powinien być większy od pomostu, szalki wagi

Jest to 5 podstawowych pytań na które trzeba znać odpowiedź. Niemniej jednak jeżeli chcemy być pewni swojego wyboru 
proponujemy przeczytać tzw. dobre rady na następnej stronie.
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DOBRE RADY 
które okazują się faktem w trakcie użytkowania

Czy jest dostęp do części zamiennych ??

Niektóre firmy nie sprzedają części zamiennych. Tak jak serwisom tak i klientom indywidualnym, jedynie same świadczą 
usługi serwisowe. Skutek jest taki, że jak przy każdym monopolu ceny usług dyktuje jedna firma, więc można się liczyć z 
dużymi kosztami eksploatacyjnymi oraz kosztami serwisowymi.

Czy jest to waga krajowa czy zagraniczna ??

Naprawa zagranicznych wag z reguły sprowadza się jedynie do wymian całych elementów ze względu na brak 
jakichkolwiek szczegółowych dokumentacji serwisowych, do tego dochodzą wysokie koszty części zamiennych oraz kłopoty 
z ich nabyciem. Praktyka podpowiada, że awaria elektroniki to koszt minimum 1000,00zł/netto.

Czy marka jest znana na rynku??

Przy niektórych mało znanych i mało popularnych rozwiązaniach może zaistnieć problem legalizacji, serwisu danej wagi. 
Firmy produkujące lub importujące wagi, ze względu na swoje dobro, co jest oczywiście logiczne, nie udostępniają 
dokumentacji technicznych więc przy jakichkolwiek problemach należy się zwrócić do nich i tylko do nich. Reasumując; 
proponuję znane, sprawdzone i popularne wagi.

Liczenie sztuk

Przy wyborze wagi do liczenia sztuk należy założyć, że jeden element ważony nie powinien być lżejszy niż działka 
legalizacyjna wagi e.

Awarie.

Najczęstsze awarie powodowane są: przeciążeniami,  zalaniem, zabrudzeniem, zapyleniem bądź zawilgoceniem oraz 
uszkodzeniami mechanicznymi jak również złym doborem wagi do warunków panujących w jej otoczeniu.
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KILKA SŁÓW NA KONIEC

Przy wyborze wagi nie należy kierować się głównie ceną ale również jakością gdyż każda awaria (legalizowanej 
wagi) kończy się nie tylko naprawą, ale również przeprowadzeniem legalizacji ponownej. 
Warto więc przemyśleć ile można zaoszczędzić na urządzeniu które jest droższe ale solidniejsze.
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