
Lahti Precision Autovaaka
Tehokas järjestelmä suurten kuormien
luotettavaan ja vaivattomaan punnitukseen

Lahti Precision Oy on Suomen 
merkittävin vaakavalmistaja,
jolla on 90 vuoden kokemus 
erilaisten punnitusratkaisujen
toteuttamisesta 
maailmanlaajuisesti.

Autovaakojen tarkkuus, 
tehokkuus ja toimintavarmuus
perustuu huippuluokan 
punnitusantureihin ja 
vaakapäätteisiin sekä 
kehittyneeseen, monipuoliseen 
punnitusohjelmistoon.

Mestarinkatu 2, P.O.B. 22 
FI-15801 Lahti, Finland 

Tel. +358 3 829 21 
Fax +358 3 829 4100 

www.lahtiprecision.com

• Kattava vaakasiltavalikoima
• Helppokäyttöinen punnitusohjelmisto
• Monipuoliset lisälaitteet

Vaaka-asiantuntijamme 
palvelevat sinua suunnittelusta
toteutukseen. Hoidamme 
laitteiden asennuksen, 
annamme käyttöopastuksen ja 
ohjelmistotuen sekä vastaamme
huollosta ja kalibroinneista.



Tehokas kokonaisuus suurten 
kuormien punnitsemiseen
• teollisuuslaitosten porteilla
• jäteasemilla
• sorakuopilla ja murskaamoilla
• katsastusasemilla

LAAjA vAAKAsiLTAvALiKoiMA

• terästä tai betonia
• vakiopituudet 10 ... 26

metriä
• kiinteitä tai siirrettäviä
• pinta-asenteisia tai

upotettavia
• vakiopunnituskyky 30 t -

120 t

Yksiosaiset terässillat 
toimitetaan valmiiksi 
kokoonpantuina ja vaattuina, 
jolloin vaa’an asennus 
sujuu nopeasti ja edullisesti 
Kaksialuevaaoilla päästään 
punnitusalueen alkupäässä 
normaalia pienempään 
askelarvoon.

• lämpölaitoksilla
• puutavarapunnituksissa
• asfaltti- ja betoniasemilla
• irtomateriaalien lastausasemilla

oHjAus

• huippuluokan WB-900
-sarjan vaakapäätteet

• helppokäyttöinen ohjelmisto
Windows-ympäristöön

• Verkko-, GSM- tai
modeemiliitynnät

LisäLAiTTeeT

• kuljettajaterminaalit
• puomit, kaiteet,

liikennevalot,
suurnumeronäytöt

• lämmitys vaakasiltoihin
• videovalvontakamerat

WB-900

Kortinlukija

WT-2000 
-kuljettajaterminaali

Puutavaran vastaanottoasema

(Mittaportti oy, äänekosken mitta-asema).

sementin lastausasemat 

(Finnsementti oy, Kantvik).



joustava, helppokäyttöinen 
ohjelmisto vaativaan 
punnitustiedon käsittelyyn

Autovaa’an ohjaukseen Lahti Precision on kehittänyt 
helppokäyttöisen Windows-pohjaisen ohjelmiston. Ohjauksen 
perusjärjestelmä koostuu WB-900 -sarjan vaakapäätteestä, PC:stä 
tiedonkäsittelyohjelmineen ja punnitustosite-/raporttikirjoittimesta. 
Autovaakaohjelmisto on helposti sovitettavissa asiakkaan tarpeiden 
mukaan ja se voidaan asentaa myös asiakkaan omaan PC:hen.

Järjestelmästä saatu punnitustieto käsitellään asiakkaan 
haluamaan muotoon ja tiedot voidaan siirtää asiakasyrityksen 
muihin tiedonhallintajärjestelmiin (laskutus, varastokirjanpito, 
tilastot, tuotannon seuranta).

Miehittämättömässä punnituksessa käytetään yhtä tai
useampaa ID-lukijaa. Säänkestävästi koteloitu lukija asennetaan
punnituskopin seinään tai erilliseen tolppaan. Kun punnitaan 
vakiotuotetta ja auton tiedot ovat järjestelmän muistissa, 
kuljettajan ei tarvitse poistua ajoneuvosta, vaan hän hoitaa 
punnituksen ID-lukijalla. Punnitus rekisteröityy muistiin ja 
punnitustosite tulostuu automaattisesti. Kaukolukijaa käytettäessä 
tunnistekortti voidaan kiinnittää autoon, jolloin tunnistus tapahtuu 
vauhdissa.

Autovaakaohjelmisto 
tavaravirtojen hallintaan:

TiedosTojen KäsiTTeLy 
(asiakkaat, autot, tuotteet, 
kuljetusliikkeet jne.)
• tietojen lisäys, muutos/katselu

ja poisto
• tallennus mahdollista eri

SQL-kantoihin (mm. Oracle,
Microsoft, Sybase).

PunniTuKseT
• 1- tai 2-osainen punnitus
• vieraat punnitukset
• ID-lukijapunnitukset
• kaksialuepunnitukset

TuLosTeeT
• punnitustosite
• lokitulostus
• pankkisiirrot
• käteislaskut
• raportit

RAPoRTiT 
• jaoteltuina asiakkaittain,

autoittain, tuotteittain jne.
• kiinteältä tai vapaasti

määritellyltä ajanjaksolta
• helposti muunneltavissa

asiakaskohtaisesti
• mahdollista tallentaa useisiin

eri formaatteihin (esim. Word,
Excel, html, pdf)

Puutavaran ja polttoaineen punnitus 

(M-real oyj simpeleen kartonkitehdas).

Puutavaran ja muiden raaka-aineiden punnitus

(uPM-Kymmene oyj, Kaipola).



nopeutta ja luotettavuutta
monipuolisilla lisälaitteilla

Autovaakoihin voidaan liittää useita 
toimintaa helpottavia lisälaitteita:

• kuljettajaterminaalit
- ID-lukijat
- opastavat näytöt, näppäimistöt
- tulostimet

• ohjauspuomit, kaiteet, liikennevalot
• lämmitys vaakasiltoihin
• suojapinnoitteet betonisiltoihin
• Ex-suojaus vaakasiltoihin
• suurnumeronäytöt
• videovalvontakamerat

ota yhteyttä ja pyydä tarjous yrityksesi käyttöön soveltuvasta järjestelmästä!

WT-2000 -kuljettajaterminaali palvelee miehittämättömillä 

punnitusasemilla kuljettajia, joilla ei ole tunnistekorttia tai jotka haluavat 

muuttaa kortin tietoja. Kuljettaja suorittaa tällöin punnituksen itsenäisesti 

kortinlukijan sekä opastavan näytön ja näppäimistön avulla.

Web-kamerat lähettävät kuvaa 

punnitustapahtumasta esim. 

kaatopaikoilla. Kamerat sisältävät 

www-palvelimen, joten tapahtumia 

voidaan seurata reaaliaikaisesti 

suoraan työasemilla.

Liikennevalopylväs ja 

suurnumeronäyttö.
Lumen- ja maankaatopaikan valvontajärjestelmä.


