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Pytlovací váha NETTO 

Váživost 10-50 kg 

 
  
Použití:  váha je základním prvkem zařízení pro přesné hmotnostní plnění otevřených pytlů 

sypkými látkami (např. granuláty plastických hmot, barviva, hnojiva, cement, písek, 
cukr, obilí, šrot, mouka atd.) zejména v průmyslu chemickém, farmaceutickém, 
potravinářském, krmivářském a stavebním.  
Její předností je možnost úředního ověření. 

 
Popis:  princip činnosti zařízení spočívá v navážení požadované množství materiálu 

dávkovací vahou, poté její vysypání do upnutého pytle. Upínání pytlů může být 
pneumatickým nafukovacím hrdlem nebo pneumatickým kleštinovým hrdlem 
( dle Ø obalu). 

 
Složení váhy: 

   Základním prvkem zařízení je dávkovací váha plněná dvojitým šnekovým 
  dopravníkem, který umožňuje rychlé a přesné dávkování. Vlastní váha je uzavřena 
  v prachotěsné skříni s kuželovým výpadem, který slouží pro svedení vypadávajícího 
  materiálu do upínacího hrdla upevněného na spodní přírubě tohoto svodu. 
  Pro zdvojnásobení výkonu zařízení jsou osazeny ve skříni dvě dávkovací 
  váhy, společný výpad je zachován. 
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Přednosti pytlovací váhy 

- vysoký výkon balení 
- přesné a bezprašné plnění 
- jednoduchá obsluha jednou osobou 
- možnost úprav dle požadavků zákazníka 
- úřední ověření č.TCM 128/05-4262 

 
Volitelné vybavení 

- nerezové provedení 
- odsunový pás s volitelnou výškou 
- šička pytlů se stříháním nitě a vtahováním pytlů 
- vkládání etiket do šití 
- softwarem ke komunikaci s nadřízeným systémem 

 
Technická data 
 
Typ PVN 10-50/200 PVN 10-50/400 
Počet snímačů  3 2x3 
Maximální váživost váhy 50 kg 50 kg 
Velikost vyhod. dílku d=e 0,02 kg 0,02 kg 
Statická přesnost  ±d ±d 
Dynamická přesnost do 1% 1% 
Velikost dávek  v kg 10-50 10-50 
Výkon zařízení  při měrné 
hmotnosti produktu 0,6 kg/dm3  
-ks/hod. 
(velikost pytle) 

 
 

Max.200 
(25 kg) 

 
 

Max.400 
(25 kg) 

Rozsah pracovních teplot -10 + 40ºC -10 + 40ºC 
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Celkový náhled 
          ruční hradítko 
šnekový dopravník 
 
plnící klapka 
 
tenz. váhy 
 
 
 
          nosná OK vah 
 
          stávající OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          trubka aspirace 
 
          násypka 
 
         upínací hrdlo 
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