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Zapraszamy do korzystania z akredytowanej przez Główny Urząd Miar  
wypożyczalni wzorców masy prowadzonej przez firmę: 

 
Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. K.  

Wzorce posiadają wszystkie wymagane prawem świadectwa i certyfikaty. 
 

Wzorce masy M1 – cennik wypożyczenia 
ważny od 08.04.2022 r .  

 

Wzorzec 
Ilość 

[sztuk] 
Łączna masa 

Sztuka /dzień 
[netto] 

20 kg 50 1 000 kg 6 PLN 
25 kg 40 1 000 kg 7 PLN 

500 kg 28 14 000 kg 30 PLN 

1000 kg 40 40 000 kg 45 PLN 
2500 kg rolka 33 82 500 kg 112 PLN 

1000 kg 
wózek kolejowy(3) 

tor europejski 

4 4 000 kg 400 PLN 

5000 kg 
wózek kolejowy(1) (3) 

tor europejski 

1 5 000 kg 2 750 PLN 

3500 kg 
wózek kolejowy(2) 

z napędem* 
tor europejski/szeroki 

1 3 500 kg 2 500 PLN 

2500 kg 
wózek kolejowy(2) 

tor europejski/szeroki 
1 2 500 kg 500 PLN 

* wózek kolejowy z własnym napędem zasilany agregatem prądotwórczym 

Przykładowe zestawy wózków kolejowych: 

(1) –  wózek 5t + wzorce 45t  = zestaw 50t  
(2) – wózek z napędem 3,5t i wózek 2,5t  + wzorce 54t  = zestaw 60t  

(3) – wózek 5t + 4 wózki 1t + wzorce 91t  = zestaw 100t  
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Usługi dodatkowe  - cennik 

Transport wzorców 5,30 PLN / km  

+ obsługa wzorców dźwigiem HDS/wózkiem widłowym  140 PLN / godzina 

+ postój 130 PLN / godzina / auto 

 

W Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) obowiązuje stawka 170 PLN / godzinę 
(km, HDS, postój) liczona od wyjazdu do powrotu z/do własnej bazy każdego 

samochodu łącznie z czasem na załadunek i rozładunek 

 

Kwota minimalna za transport - 550 PLN netto 
Nocleg kierowcy – 250 PLN / doba 

 
Samochód z HDS/wózkiem widłowym zabiera max 20 ton wzorców 

Samochód bez wózka widłowego zabiera max 24 ton wzorców 
 

Wzorce masy są dostarczane  
transportem EWP* 

 
*w wyjątkowym sytuacjach (uzgodniony transport Klienta)  

wypożyczający ponosi dodatkowe koszty związane  
z załadunkiem / rozładunkiem wzorców 100 PLN / 100 PLN - 1 auto  

lub 300 PLN za 1 auto w przypadku załadunku w dniu poprzedzającym 
wypożyczenie wzorców 

na wypożyczającym spoczywa odpowiedzialność materialna za wszelkie 
uszkodzenia spowodowane transportem lub niewłaściwym użytkowaniem.  

 
W przypadku zwrotu  zabrudzonych/uszkodzonych wzorców  

EWP obciąży  Klienta kosztami: 
- czyszczenia (10 PLN / sztuka)  

- ewentualnych napraw (wg. kosztorysu). 
 

Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami NETTO 
Na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT 


