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Wagi
Mars
firmy
Masa
Waga Mars-STP (Granimex, Strzegom)

Firma Masa jest jednym z czołowych
producentów

wag

oraz

systemów

ważących w Polsce. W firmie, zlokalizowanej od listopada 2008 roku
w Reblinie (9 km od Słupka) zatrudnionych jest blisko 50 osób. W nowej
fabryce są jednocześnie produkowane
trzy

rodzaje

Nowoczesna

wag

samochodowych.

komora

śrutownicza

oraz kabina lakiernicza sprawiają, iż
wytwarzane produkty cechuje wysoka
jakość.
Materiały używane do produkcji wag są
dostarczane przez wiodące firmy z danej
branży. Stosowanie najwyższej jakości
Waga Mars-STP – jedna z 4 szt. wykorzystywanych przez firmę Skanska przy
budowie autostrady A1

materiałów podwyższa niezawodność
awarii, co jest korzystne zarówno dla
nabywcy, jak i producenta. Oczywiście
wszystkie stosowane w procesie produkcji elementy są certyfikowane.
Wiodącym produktem firmy Masa jest
niskoprofilowa

elektroniczna

waga

samochodowa Mars-ST. Waga ta produkowana jest od blisko 9 lat i ciągle
cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród nabywców. Wagi Mars-ST dzielą
się na trzy typy – Mars-STP, MarsSTS oraz Mars-STZ. Dwie pierwsze są
wagami najazdowymi, trzecia jest wagą
zagłębioną. Wszystkie produkowane są
w standardowych wymiarach tj. od 6
do 24 m długości i 3,0–3,4 m szerokości.
Na zamowienie może byc wykonana
waga o dowolnym wymiarze pomostu.
Wagi nawierzchniowe są obecnie najWaga kolejowa Mars-K400, przygotowana do instalacji w MTMG Gdynia
Fot. Masa
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częściej montowanymi wagami przez
firmę Masa. Składa się na to kilka
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czynników, m.in. niedrogie i nieskom-

Zastosowanie innej technologii przy

Firma Masa oprócz rynku polskiego

plikowane przygotowanie podłoża pod

produkcji wagi poprawiło atrakcyjność

zaopatruje też Litwę, Łotwę, Estonię,

wagę, nie wymaga odwodnień, wagę

oferty, obecnie nawet niewielka firma

Szwecję oraz ostatnio Białoruś. Dzięki

dzięki

jest w stanie pozwolić sobie na jej

własnej pracowni konstruktorskiej oraz

myć

zakup. Niższa cena w żadnym stopniu

zapleczu produkcyjnemu jest w stanie

kon-

nie wpłynęła na jakość urządzenia.

wykonać nawet najbardziej skompli-

strukcja pozwala na łatwe i szybkie jej

Oprócz wagi Mars-RT firma Masa wpro-

kowane zamówienie. Dla przykładu,

przeniesienie. Najazdy w przypadku

wadziła na rynek nowe rozwiązania

firma

wagi przenośnej Mars-STP mają tylko

w wagach kolejowych typu Mars-K. Ich

dające się z 8 wag w jednej wadze dla

2,8 m.

ogromną zaletą jest sposób instalacji,

Instytutu Transportu Samochodowego

Kolejną zaletą wag stalowych jest ich

który nie wymaga skomplikowanych

w

mobilność. W miarę potrzeb w każdej

fundamentów. Prace ziemne ograni-

sażyła ją w aplikację komputerową

chwili można zmienić lokalizację urzą-

czone są do niezbędnego minimum,

napisaną specjalnie na potrzeby ITS.

dzenia, przy stosunkowo niewielkich

tj. wyrównania i utwardzenia terenu

Waga służy do badań autobusów, aut

nakładach finansowych. Pomimo lek-

pod wagą. Dzięki takiemu rozwiązaniu

ciężarowych przed wydaniem homo-

kości konstrukcji wagi firmy Masa są

montaż wagi jest błyskawiczny. Nie są

logacji. Inne wyzwania to usługowe

w stanie sprostać największym nawet

przy tym wymagane skomplikowane

ważenie statków, estakad rurociągów

wymaganiom.

zezwolenia. Powyższe urządzenie bez

(na zlecenie Szwedów – waga ok. 310

powłok

zastosowaniu

nowoczesnych

lakierniczych

strumieniowo,

Wychodząc

a

można

modułowa

naprzeciw

potrzebom

rynku firma Masa wprowadziła nowy

wykonała

Warszawie.

urządzenie

Dodatkowo

skła-

wypo-

problemu można dostosować do różnej

Mg)oraz innych konstrukcji wielkoga-

szerokości torów.

barytowych.



model wagi samochodowej – Mars-RT.

-!3! :ENON +OLANKOWSKI
2EBLINO UL +OLEJOWA 
0,   +OBYLNICA
4EL

    

&AX

    

    

7 NASZEJ OFERCIE NISKOPROFILOWA WAGA SAMOCHODOWA
WAGA SAMOCHODOWO KOLEJOWA WAGA ZBIORNIKOWA WAGA PLATFORMOWA
SYSTEMY WACE KALIBRACJA LEGALIZACJA REMONTY NAPRAWY
7IÆCEJ NA WWWMASACOMPL E MAIL BIURO MASACOMPL

forum budowlane kwiecień
2009



