Volitelné příslušenství

Technické parametry

Betonový prefabrikovaný základ
pro urychlení instalace
Vyhřívání rámu vah pro komfortní
celoroční provoz
Sada světelné signalizace

Automatická vjezdová závora

Venkovní displej s vysokou viditelností

Sada pro bezobslužný provoz vah

3H
CZ

4
67

92

Kamerový systém pro snímkování vozidel
a pro čtení registračních značek

TENZOVÁHY, s.r.o.

Rozměry vážicího můstku

šířka od 2,9 m, délka od 72 cm

Povrchová úprava můstku

zinkově galvanizováno

Snímače zatížení

4x 20.000 kg, nerezová ocel

Provozní teplota vah

-40 °C až +70°C

Ověřená kapacita vah na nápravu

200 až 20.000 kg

Max. počet vážených náprav

neomezeno (až 99)

Dílek

od 10 kg

Třída přesnosti ve statickém režimu

III

Třída přesnosti v dynamickém režimu

1 % při provozu (1B do 6 km/h)

Vážení za pohybu

ano, až 50 km/h

Ochrana proti mrazu

vyhřívání rámu vah

Metrologické schválení dle OIML R.134

TCM 128/19 - 5651

Systémy vážení pro dopravu a průmysl

Řízení vah pomocí PC a příslušného software výrazně zjednodušuje proces vážení. Využitím dalšího
příslušenství, jako jsou kamery, semafory, závory apod., je možné provozovat váhy v bezobslužném režimu.

zemědělství, bioplynové stanice
průmyslová výroba, betonárny
energetika, spalovny bioodpadu
lomy, pískovny, skládky materiálu

logistická centra

kontejnerová překladiště

Kontakt
TENZOVÁHY, s.r.o.
Machátova 345/3
783 01 Olomouc
Česká republika

+420 774 739 632
+420 585 428 186
poptavky@tenzovahy.cz
www.tenzovahy.cz

Neváhejte, važte!

Přejezdové nápravové
váhy TENZOWIM 134
pro vážení vozidel za jízdy

100%

24/7

bezobslužné
váhy

servisní
pohotovost

www.tenzovahy.cz

Přejezdové nápravové váhy
TENZOWIM 134 pro vážení
vozidel za jízdy
Přejezdové nápravové váhy TENZOWIM
134 pro vážení vozidel za jízdy jsou skvělým nástrojem k vážení nákladu v logistických areálech, spedicích, skládkách
odpadů, stavebních a těžebních provozech
stejně jako při kontrolním vážení na silnicích a dálnicích, tj. všude tam, kde vyniknou jejich nízké provozní náklady, rychlost
vážení vozidel a vysoká spolehlivost
v náročných provozních podmínkách.

Sloupek s výstupním
semaforem, akustickou
signalizací a displejem, který
zobrazuje výsledky vážení
nebo oznámení o chybném
výsledku vážení

Počet vážených
náprav není omezen

Sloupek se vstupním
semaforem
a informační tabulí

Vstupní terminál pro
automatické bezobslužné
vážení sloužící k identifikaci
vozidla a řidiče

Sloupek s dohledovými
kamerami s možností
automatického rozpoznávání registračních značek RZ
sloužící k identifikaci vozidla

Automatická závora před
vjezdem na vážicí zónu. Lze
umístit i na výjezdu z vážicí
zóny.

Zóna pro vážení – betonový
povrch s délkou 15 m až
20 m na každé straně od
osy můstku, max. nerovnost
max. +/- 3 mm

Integrace do firemního
informačního systému
Revizní šachta propojená se
základem vážicího zařízení
obsahující odvodnění

Vážení za jízdy šetří čas obsluze vah. Takto je možné
odbavit stovky nákladních vozidel za hodinu. Jejich

Žárově zinkovaný můstek
pro dynamické vážení
vozidel. Rám můstku obsahuje vytápění pro provoz
i v zimních měsících.

Vozidla jsou vážena přejezdem přes
můstek. Vážení je pak automaticky
vyhodnoceno a zpracováno počítačem.
Váhy jsou certifikovány pro obchodní
i kontrolní vážení jak ve statickém, tak
i v dynamickém režimu.

Využijte hlavní přednosti přejezdových nápravových vah TENZOWIM 134

provoz může být bezobslužný.
Systém vážení zjišťuje jak celkovou hmotnost vozidla, tak i zatížení/přetížení jednotlivých náprav či
jejich skupin. Jsou to parametry vozidla, na které se
zaměřují státní orgány při namátkovém či pravidelném
kontrolním vážení na silnicích.
Snadná a cenově výhodná údržba.
Váhy se instalují do ocelového
rámu zapuštěného do příjezdové komunikace. Vážicí můstek
je možné kdykoliv jednoduše
vyzvednout vysokozdvižným

Váhy jsou plně automatické. Využitím dalšího

Váhy jsou připraveny pro práci v tvrdých kli-

příslušenství, jako jsou kamery, semafory,

matických podmínkách. Vytápění zabezpečuje

závory či displeje je možné provozovat váhy

spolehlivý provoz vah i v zimních měsících.

v bezobslužném režimu. To výrazně urychluje
odbavení vozidel.

Úspora času v režimu vážení za jízdy (WIM)

Vážicí systém poskytuje v reálném čase uživateli informaci o okamžité hmotnosti vozidla.
Komfortní programové vybavení umožnuje

Pokročilá diagnostika pro preventivní údržbu a

přehlednou evidenci vozidel, materiálu a do-

zaručení maximální provozuschopnosti.

pravců a také generování faktur, bilancí a export

K dispozici je servisní pohotovost v režimu 24/7.

dat do informačního systému podniku.

vozíkem a po vyčištění základu či

Vysoká přesnost vážení celkové hmotnosti

Váhy jsou pravidelně úředně ověřovány

provedené údržbě jej uložit zpět.

vozidla i jednotlivých náprav.

každých 12 měsíců.

