
  

 

 

   

  Megbízható kerékterhelés vizsglat    

  sebesség közben 

  Innovatív Digitalizált Hitechnológia httc 

 Pontos Diagnosztika  
 Intelligens Mérés 
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Utak-Hidak 

Védeme 
    

   Útkárok: túlsúlyos  járművek  

   okozzák 

   Drága felújítás: évente milli-  

   árdos kiadás az úthálózat  

   javítására 

   Inkorrekt versenyelőny a  

   túlterhelt járművekkel 

   A rendszeres kerék és ten- 

   gelyterhelés ellenőrzés bizto-

   sítja az előírt tengelysúlyok  

   betartását 

 

                           Biztonság      
                                                                     Balesetek elkerülése  

                                              Túlterhelt járművek minimalizálása 
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A TEN-HSWIM berendezés az útfelületbe épített, de a járművezető 

számára nem érzékelhető speciális mérleg. Alkalmazásának célja a 

talá lati pontosság garantálása. A burkolatba épített szenzorok se-

gítségével, menet közben,a haladás sebességétől függetlenül meg- 

határozhatók a jármű aktuális kerék és tengelyterhelési értékei.                                                    

A kamerával, a monitorozott - bármilyen honosságú - jármű rend-

száma felismerésre kerül. A beazonosított jármű kerék és tengely-

terheléseit, sebességét egy mérő elektronika kiértékeli.   

 

 Tengely– és Keréksúlymérő  

 Útfelületben 
A túlsúlyosnak ítélt jármű 95%-a 

valóban túlsúlyos!                                                                              



4 

 

 

TEN-HSWIM High Speed Weigh-in-Motion 

Nagy sebességű mozgás közbeni  

Tengely– és kerékterhelés mérés 

 

 Miért a Digitális  

 Szenzor Mérleg? 

 Szupervékony szerkezeti magasság, út-

burkolatba építhető  

 Mérés 0-150 km/h sebességnél 

 Moduláris: szabványos  és sokoldalú 

konfigurálási lehetőség segíti az egyéni 

mérési igényeket pl. díjfizetés terhelés  

és távolság alapján 

 Megbízható:  mérlegeink 25 éve működ-

nek , távszerviz , garancia: 2-10 év 

 Kiforrott és optimalizált alkotóelemek  

 99,5% valós idejű digitális jel biztosítása   

 Kiértékelő egység, távkapcsolat  

 EU WIM specifikáció, COST 323, Class   

A(5), OIML, EMKEH engedély 
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 MÉRETEK:                                        

200mm x 80mm x 80mm 

 SÚLY: 400g 

 MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY:                    

-40°C   +80°C 

 MÉRÉSI TARTOMÁNY: 0 km/h és 150 

km/ között 20 tonna/tengelyterhelés  

 ADATTOVÁBBÍTÁSI ARÁNY:            

Mérőpontokon     0 km/h és 150 km/h 

közötti sebességnél   99,5%  digitális 

valós jel továbbítása 

 IP 68 EN 60529-91 

 

 Széleskörű jelentésformátumok 

 Jármű bruttó súly 

 Tengely –Kerék súlyok 

 Jármű besorolás 

 A Jármű méretei , hossza, tengelytáv  

 Sebesség, sáv, irány meghatározása 

 

 SPECIFIKÁCIÓ 
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HTTC KÖZPONT  

H-1098 BUDAPEST                                

H-3433 NYÉKLÁDHÁZA                                 

Hunyadi J. u. 7. sz.   

E-mail:buris@hitech.co.hu                

www.hitech.co.hu 

 

MAGYARORSZÁG 

Magyar Közút Zrt.                         

Mikroszervíz Sp (M5 Lajosmizse         

Mérlegállomás) 

 

Vámosszabadi határátkelő 

USA 

Inphora Inc.                                   

Micred Ltd. 

 

KÍNA 

Jiang Dong District                        

Haiyan North Road                        

Ningbo Exhibition Center                   

Pavilon 9 
 

UGANDA 

Njuki Way 1068                         

Muyenga, Kampala 

 

 

MAROKKÓ 

Villa Agdal,                                    

40000 Marrakech                             

Douar Jeloud El Ouidane 

 

DUBAI 

Palm Jumeirah D21                          

 

 

 

Az útburkolati károk több 

mint 40%-át a nehéz és 

túlsúlyos tehergépjármű-

vek okozzák,  közvetlenül 

is veszélyeztetve a közle-

kedők biztonságát.  
 

Egy szabályosan közleke-

dő 40 tonnás teherautó 

által előidézett amortizá-

ció megegyezik  300 000 

darab személygépkocsi 

által okozott útrongálás 

mértékével.  
 

Szakmai becslések sze-

rint minden ezredik sza-

bályszegő akadt fenn a 

kiépített vagy az út menti 

helyszínekre esetenként 

kitelepülő mobil mérőállo-

másokon.   

Megbízható Rendszereink,  HTCC Képviseleteink  —  Világszerte 


