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WWSELM, WWSW és WWSR szintezőmodul tengelymérlegekhez

Szállítható szintező modul, kombinálható a WWSE, WWSD, WWSF Kerékterhelés mérővel, hogy kialakítsunk
egy mobil vagy fix mérő állomást. Nagymértékben megnöveli a mérési pontosságát, statikus és dinamikus
mérlegelések esetében is.
WWSLM jellemzők
 Javasolt állandó mérőhely esetén.
 Maximális terhelhetőség egy modulnak: max
10t.
 Erős fa szerkezet, egy fém védőréteggel.
 Mini alumínium rámpa a könnyebb fel és lehajtás
ért.
 Speciális vulkanizált csúszásmentes gumi felület
a maximális tapadásért.
 Ellátva csatlakozó és rögzítő kittel a modulok
egymáshoz és az úttesthez való rögzítéséhez.
 Használható statikus és dinamikus mérésnél is.

WWSELM
WWSDLM

Méretek
[mm]
1200 x 700
1200 x 900

Magasság
[mm]
59
59

Súlya
[kg]
28
35

WWSW jellemzők
 Kifejezetten mobil használathoz kifejlesztve.
 Maximális terhelhetőség egy modulnak: max
10t.
 Erős fa szerkezet.
 Vízálló felületi kezelés.
 Ellátva csatlakozó és rögzítő kittel a modulok
egymáshoz és az úttesthez való rögzítéséhez.
 Használható statikus és dinamikus mérésnél is.
 Alacsony költségű
 Ellátva hordozó füllel.

WWSEW
WWSDW
WWSFW

Méretek
[mm]
500 x 700
500 x 900
500 x 900

Magasság
[mm]
58
58
69
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Súlya
[kg]
9
12
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WWSR jellemzők
 Ideális, hogy megkönnyítse a fel- és leállást, még
kis kerekekkel is.
 Speciális, vulkanizált, csúszásgátló gumi a
platform alatt, mindenféle felületre jól tapad
 Erős szerkezetű, speciális alumíniumból készült.
 Beépítő készlettel.
 Könnyen
szállítható,
összecsukható
a
platformon.
WWSCR
WWSER
WWSDR

Méretek [mm]
150 x 500
150 x 700
150 x 900

Magasság [mm]
30
30
30

Előnyök
 Csökkenti a jármű kerék felfüggesztésének
mérésre gyakorolt hatását.
 Csökkenti a jármű kerekeinek magasság
különbségének hatását (nagyon fontos, ha több
mint két tengelye van a járműnek).
 Könnyen telepíthető és szállítható, kitűnően
alkalmas mobil mérőállomásokhoz.
 Csökkenti a költségeket és a telepítési időt.
 Moduláris:
Tetszőleges
számú
modul
csatlakoztatható egymáshoz, így gyorsan
növelhető mérési zóna nagysága, akkorára
amekkorára szükség van.
 Csökkentett hely, könnyű szállítani és tárolni,
amikor éppen nincs rá szükség.
Elérhető verziók
Kód
WWSELM

WWSELMR

Leírás
Szintező modul WWSE kerékterhelés mérővel szerelt tengelyterhelés
mérőkhöz, méretek 1200 mm x 700 mm x 59 mm, ellátva csatlakozó és
rögzítő kittel.
Fel és lehajtó rámpa, fa szerkezet fém burkolattal, mérete 700x760 mm
WWSE mérőlapokhoz.
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Szintező modul WWSE kerékterhelés mérővel szerelt tengelyterhelés
mérőkhöz, méretek 500 mm x 700 mm x 58 mm, ellátva csatlakozó és rögzítő
kittel.
Fel és lehajtó rámpa, fa szerkezet, mérete 700x140 mm WWSE
mérőlapokhoz.
Szintező modul WWSD kerékterhelés mérővel szerelt tengelyterhelés
mérőkhöz, méretek 1200 mm x 700 mm x 59 mm, ellátva csatlakozó és
rögzítő kittel.
Fel és lehajtó rámpa, fa szerkezet fém burkolattal, mérete 900x760 mm
WWSD mérőlaphoz.

WWSDRW

Szintező modul WWSD kerékterhelés mérővel szerelt tengelyterhelés
mérőkhöz, méretek 500 mm x 700 mm x 58 mm, ellátva csatlakozó és rögzítő
kittel.
Fel és lehajtó rámpa, fa szerkezet, mérete 900x140 mm WWSD mérőlaphoz.

WWSFLMR

Rámpa a WWSFLM szintező modulhoz.

WWSFW

WWSFRW

Szintező modul WWSF kerékterhelés mérővel szerelt tengelyterhelés
mérőkhöz, méretek 500 mm x 900 mm x 69 mm, ellátva csatlakozó és rögzítő
kittel.
Fel és lehajtó rámpa, fa szerkezet, mérete 900x140 mm WWSF mérőlaphoz.

WWSCR

Alumínium rámpa a WWSC számára. Méretek 500x150x30mm.

WWSER

Alumínium rámpa a WWSE számára. Méretek 700x150x30mm.

WWSDR

Alumínium rámpa a WWSD és a WWSF számára. Méretek 900x150x30mm.
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EGY STATIKUS TENGELYTERHELÉSMÉRŐ RENDSZER OPTIMÁLIS TELEPÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI
1) Az a felület, amire a mérőlapokat helyezzük azonos síkban fekvőknek, a kerekekkel szintben és nagyobb,
mint 100 kg/cm2 keménységűnek kell lennie;
Megjegyzés: A túl nagy dőlés szög csökkenti az érzékenységet és a rendszer pontosságát;
2) Készítse a vízszintes felületet a mérőlapok előtt és után is a lehető leghosszabbra;
3) Az alapozásnak el kel bírnia a koncentrált erőket deformálódás nélkül, a koncentrált erő egyenlő a mérőlap
terhelhetőségének másfél szeresével;
4) A mérés elvégzésében eltéréseket okozhat a jármű típusa és annak műszaki állapota;
5) Nem ajánlott folyékony árut szállító jármű mérésére használni;
6) A rendszer optimális használatához ajánlott mindig ugyanabból az irányból elvégezni a mérést.
AMIKOR EGY VÍZSZINTES TERÜLETET ALAKÍTUNK KI A MÉRŐLAP ELŐTT ÉS MÖGÖTT, TENGELYTERHELÉS MÉRŐ
ÁLLOMÁSNÁL
A szintező modulra akkor van szükség, ha a megmérendő járműnek több mint két tengelye van. Így a
szintkülönbség kisebb lesz a tengelyek között a dupla tengelyeknél. A legjobb mérési pontosság
garantálásához minden egyes tengelyt azonos magasságba kell emelni.
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SZINTEZŐ HELÜLET HOSSZÁNAK MEGVÁLASZTÁSA
Az ajánlott legkisebb pályahossznak legalább olyan hosszúnak kell lennie, hogy a mérésközben az összes
tengely azonos szintben legyen, ajánlott a lemérni kívánt gépjármű tengelytávolságának kétszeresének
megfelelő pályát kialakítani.

MEGJEGYZÉS: A legjobb mérési feltételekhez készíteni kell egy a leghosszabb megmérni kívánt jármű
hosszának kétszeresével egyenlő felületet.
EGY STATIKUS MÓDBAN HASZNÁLT TENGELYTERHELÉSMÉRŐ RENDSZER OPTIMÁLIS HASZNÁLATÁNAK
SZABÁLYAI
1) A jármű kerekeit megfelelően kell pozícionálni, úgy hogy a kerék a jelző csíkok közzé essen és ne érjen a
mérőfelületen kívül máshoz;
2) Ha a járművet pozícionálta, akkor engedje el a féket és állítsa le a motort;
3) Végezze el a szükséges mérési műveletet;
4) Lapos abroncsokkal nem ajánlott lemérni a járművet.
EGY DINAMIKUS MÓDBAN HASZNÁLT TENGELYTERHELÉSMÉRŐ RENDSZER OPTIMÁLIS HASZNÁLATÁNAK
SZABÁLYAI
1) Haladjon a lehető leglassabban és legegyenletesebben amennyire csak lehetősége van, kerülje a fékezést
mérés ideje alatt;
2) Lapos abroncsokkal nem ajánlott lemérni a járművet.
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