
Punnitus- ja  
annostusjärjestelmien

kokonaistoimittaja



Lahti Precision
Punnitus- ja annostusautomaation asiantuntija

Lahti Precision on kotimaan johtava asiantuntija 
vaativissa teollisuuden punnitussovelluksissa. Yhtiöllä 
on yli 100 vuoden kokemus korkealaatuisten punnitus- 
ja annostusjärjestelmien sekä niissä käytettävien 
komponenttien valmistuksesta ja myynnistä. 
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Joustavuus

Tuottavuus

Helppokäyttöisyys

Lahti  
Precision

Vaakojen valmistus aloitettiin Lahdessa jo 1914

Lahti Precisionin liiketoiminta on rakennettu vahvan punnitusosaamisen 
ympärille. Yhtiö on myös kansainvälisesti merkittävä tekijä laastitehtaiden sekä 
lasiteollisuuden mänkilaitosten toimittajana.
  
Nykyään Lahti Precision on kansainvälinen yhtiö, joka tuottaa punnituksen ja 
annostuksen laiteratkaisuja teollisuudelle. Sen lisäksi yhtiö tarjoaa laitteiden käytön 
aikaisia palveluita kuten huoltoa, kunnossapitoa, varaosia ja kalibrointia.

Kustannustehokkuus
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TEHOKKAAT  
RATKAISUT
TEOLLISEEN 
PUNNITUKSEEN
Lahti Precision suunnittelee ja valmistaa kustannustehokkaita irtomateriaalien punnitus- ja 
annostusautomaatioratkaisuja asiakkaiden vaativiin tarpeisiin. Vankka ammattitaitomme 
ja sitoutunut asenteemme auttavat meitä räätälöimään parhaan mahdollisen ratkaisun 
tarpeeseesi.  
TOIMITUSSISÄLLÖT ASIAKASKOHTAISESTI:

 » Annostusjärjestelmät
 » Erilaiset vaa’at
 » Punnitus- ja voimanmittauskomponentit
 » Automaatiot, ohjausjärjestelmät
 » Lisävarusteet, esim. ruuvikuljettimet ja teräsrakenteet
 » Kokoonpano, käyttöönotto, kalibroinnit, huollot

ERIKOISKULJETTIMET PROSESSITEOLLISUUDELLE
 » Sellupaalien syöttökuljettimet pulpperille, voidaan 

varustaa automaattisella sidontalangan poistolla
 » Hylkykuljettimet paperikoneille
 » Asiakasräätälöidyt lamellikuljettimet esimerkiksi jäte- 

tai irtometallille
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SEKOITTIMET KORKEAVISKOSITEETTISILLE NESTEILLE
 » Liimasekoittimet vaneri- ja viilupalkkiteollisuuden 

prosesseihin
 » Muut sekoitinratkaisut

RÄÄTÄLÖIDYT 
RATKAISUT 

KULJETUKSEEN JA 
SEKOITUKSEEN



TASOVAA’AT
 » Tukevat ja matalarakenteiset vaa’at sijoitettavaksi lattian 

päälle tai upotettavaksi lattiatasoon
 » Rakenne epoksimaalattua, ruostumatonta tai haponkestävää 

terästä
 » Varmennettuna kaupalliseen käyttöön

HIHNAVAA’AT 
 » Itsenäinen vaakalaite tai osana jatkuvatoimista 

irtomateriaalien käsittelyjärjestelmää
 » Massavirroille 1 – 8000 t/h
 » Moduulirakenne, asennettavissa helposti olemassa olevaan 

kuljettimeen
 » Tarkkuuden ylläpitomenetelmät voimalaitosten 

päästömäärityksiä varten 
 » Saatavana myös varmennettuna kaupalliseen käyttöön 

automaattisena vaakana

HIHNASYÖTTIMET
 » Jatkuvatoiminen asetusarvon mukainen materiaalin syöttö 

annostusprosesseissa
 » Nopeus- tai syöttösääteinen
 » Irtomateriaaleille (rakeet, jauheet)

SUMMAAVAT SÄILIÖVAA’AT
 » Jatkuvatoiminen punnitus vastaanotto- ja 

lastausterminaaleihin
 » Viljalle, maltaalle, lannoitteelle sekä muille rakeisille 

materiaaleille
 » Materiaalivirtaa jaksotetaan välisäiliön avulla
 » Varmennettuna kaupalliseen käyttöön automaattisena 

vaakana

TARKISTUSVAA’AT
 » Kuljetinlinjalle asennettava vaaka laatikoiden tai säkkien 

painon tarkistukseen
 » Kuljetinlinjalle, esim. täyttöaseman jälkeen asennettava 

vaaka
 » Painon tai kappalemäärän valvontaan
 » Varmennettuna kaupalliseen käyttöön automaattisena 

vaakana

SUURSÄKITYSLAITTEET
 » Annostus tarkasti karkea- ja hienosyötöllä
 » Paineilmatoiminen paisuva säkityspää
 » Säkin auki puhallus ja pölynpoisto
 » Säkin tiivistys tärylaitteella
 » Varmennettuna kaupalliseen käyttöön automaattisena 

vaakana

SARTORIUS-LABORATORIOVAA’AT
 » Ultramikro-, mikro- ja analyysivaa’at   
 » Tarkkuusvaa’at
 » Kosteusanalysaattorit

SARTORIUS-TEOLLISUUSVAA’AT
 » Punnitusalue 3 kg … 3000 kg, luettavuus alkaen 0,01 g…
 » Tasokoko 320 x 240 … 2000 x 1500 mm
 » Tarkkuusvaa’at, Ex-tilojen vaakaratkaisut, puhdastilavaa’at 

ym. 
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Tarkat vaa’at luotett  avaan punnitukseen
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Tulostin

Summaava
säiliövaaka

Vaakasäiliö

Syöttösäiliö

Alasäiliö

Materiaalivirta

Materiaalivirta

Syöttösäiliön luukun 
avaus

Vaakasäiliön luukun 
avaus

Käyttäjä-
ohjaus

Syöttösäiliön luukku kiinni
Vaakasäiliön luuku kiinni

Alasäiliössä tilaa (ei täynnä)
Ohjelmoitava tulo 
(käynnistys, seis, jäännöserä)

Kenttäväylä

Aktiivinen -tieto

Valmis -tieto (ei hälytyksiä)

Tulo 1
Tulo 2
Tulo 3
Tulo 4

Lähtö 1
Lähtö 2
Lähtö 3
Lähtö 4
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Autovaa’at  
suurten   
kuormien  
sujuvaan  
punnitukseen

Lahti Precision tarjoaa autovaakoja tulevien 
ja lähtevien materiaalivirtojen seurantaan ja 
laskutukseen. Vaakasiltoja on saatavissa laaja 
valikoima ajoneuvon painon, pituuden ja vaa’an 
asennustavan mukaan:

 » Teollisuuslaitosten porteille
 » Lämpölaitoksille
 » Jäteasemille
 » Puutavarapunnitukseen 
 » Asfaltti- ja betoniasemille
 » Irtomateriaalien lastausasemille

ÄLYKKÄÄT TOIMINNOT
 » Helppokäyttöiset punnitus- ja raportointiohjelmistot
 » Liitännät logistiikkaketjun tietojärjestelmiin
 » Ohjelmistotuki ja -päivitykset
 » Punnitustiedot, asiakaskohtaiset raportit ja muu yritysten 

välinen tiedonsiirto helposti ja nopeasti pilvipalvelun avulla

USEITA VARUSTEVAIHTOEHTOJA
 » Kuljettajaterminaalit miehittämättömään punnitukseen 
 » Lisälaitteet, esim. liikenteen ohjauspuomit, liikennevalot, 

seurantakamerat ja puhelimet
 » Etäyhteystuki
 » Huolto-, varaosa-, asennus- ja varmennuspalvelut, myös 

huoltopalvelusopimukset
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Komponentit
monipuolisiin
tarpeisiin

PUNNITUSANTURIT
 » Laaja kapasiteettialue 470 t asti
 » ATEX-luokitellut
 » Ruostumattomat ja hermeettisesti suljetut IP68
 » EU-testattut, OIML R60
 » Matalarakenteiset

VOIMANMITTAUSANTURIT
 » Vishay Nobel -tuotteet 

ASENNUSSARJAT
 » Mekaanisilla rajoittimilla varustetut
 » Itsekeskittävät
 » Häiriötekijöiden eliminointi
 » Erityistä tarkkuutta vaativiin punnituksiin
 » Veto- ja puristusmittauksiin

VAAKAPÄÄTTEET
 » Yksi- ja monikanavaiset, jopa kahdeksan vaa’an 

kytkeminen yhteen vaakapäätteeseen
 » Laajat kenttäväylä- ja sarjaliitäntävaihtoehdot 
 » Mahdollisuus vikaantuneen vaakaelektroniikan 

vaihtamiseen ilman uudelleenviritystä ja -varmennusta
 » Kannettavat punnituslähettimet testilaitteisiin
 » Punnituslähettimet (TPL)

PUNNUKSET 
 » Vaakojen tarkistuksiin, varmennuksiin, virityksiin ja 

kalibrointeihin
 » Tarkkuusluokat E1–M3, OIML R111
 » Toimitus kalibroituna (K019)

ANNOSTUS
 » Fluidisointikomponentit
 » Fluidielementit
 » Fluidiletkut
 » Fluidikartiot
 » Läppäventtiilit
 » Ohjaimet
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Lahti Batchware   ohjausjärjestelmä

OHJELMOITAVA 
LOGIIKKA

ANNOSTUSOHJAIMET 
 (WA951+)

KOKO PROSESSIN 
OHJAUS

RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ 
BIMS ETÄYHTEYS  
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Edistyksellinen,  modulaarinen  
    ja käyttäjä   ystävällinen

PC-POHJAINEN GRAAFINEN 
KÄYTTÄJÄLIITYNTÄ  

WINCC
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Kattavat   elinkaaripalvelut
ASENNUS- JA 
KÄYTTÖÖNOTTOPALVELUT 

 » Laitekohtaiset vaatimukset huomioivat 
asennukset

 » Dokumentoidut käyttöönottotestaukset 
 » Koulutus käyttöönoton yhteydessä

VARAOSAPALVELU
 » Toimittamiimme laitoksiin ja laitteisiin varaosat 

nopeasti ja luotettavasti
 » Selvitämme varaosat tai korvaavat tuotteet myös 

iäkkäämmille laitteille

HUOLTOPALVELUT 
 » Vikakorjaushuollot, vaakahuoltomme on myös 

valtuutettu korjaamo HK 3, jolla on oikeus 
sinetöidä edustamamme kaupalliset vaa’at

 » Huoltosopimukset varmistavat asiakkaalle 
toimivat laitteet ja elinkaarenhallinnan 
kustannustehokkaasti

 » Ajoneuvovaa’at:
• Määräaikaishuollot suunniteltuina kierroksina, 

jolloin kustannukset jakaantuvat useamman 
asiakkaan kesken

• Huollot ja kaupallisen punnituksen vaatimat 
varmennukset kokonaistoimituksena kolmen 
vuoden välein tai palvelusopimuksen mukaan

• Huoltoraportit laitekunnon seurantaan

MODERNISOINTIPALVELUT
 » Laitteiston elinkaaren aikana tulee erilaisia 

tarpeita modernisoinnille. Laitetoimittajana 
meillä on hyvä käsitys modernisoinnin oikea-
aikaisuudesta sekä tuotehallinnan kannalta 
parhaasta ratkaisusta.

 » Modernisointitarve syntyy usein 
tiedonkäsittelyn päivitystarpeesta sekä 
ohjausjärjestelmän laitteiston ikääntymisestä.

 » Ikääntyneiden laitteiden modernisoinnilla 
varmistetaan tuotannon häiriötön jatkuminen
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KOULUTUSPALVELUT
 » Laitteiden käyttö- sekä huoltokoulutus takaa 

sujuvan tuotannon
 » Asiakaskohtaiset koulutukset

KALIBROINTIPALVELUT
 » Kalibrointi on yksi mittauksen hallinnan 

peruselementeistä, jolla saadaan 
näyttö mittausten oikeellisuudesta ja 
jäljitettävyydestä. Mittauksen hallinta on 
myös laatujärjestelmien peruselementti. 
Akkreditoidun laboratorion suorittama 
kalibrointi täyttää laadulle asetetut 
vaatimukset eikä käyttäjän tarvitse 
hankkia lisätodisteita luotettavuudesta tai 
jäljitettävyydestä.

 » K019 akreditoitu massakalibrointi, 
pätevyysalue 1 mg...2 t

 » K019 akreditoitu vaakakalibrointi, 
pätevyysalue 1 mg…100 t vaa’an 
valmistajasta riippumatta.
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Experience that weighs

LAHTI PRECISION OY
Ahjokatu 4 A, P.O.B. 22
FI-15801 Lahti, Finland

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

general@lahtiprecision.com
www.lahtiprecision.com
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