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TECHNOLOGICKÁ PALUBNÁ
NÁKLADNÉ

 

     TRUCKWEIGH

TruckWeigh je špeciálne navrhnutý vážiaci systém 

pre všetky dopravné prostriedky s mechan

alebo vzduchovým pružením

kombináciou patentovaných snímačov náprav a 

vyhodnocovacej elektronike 1155 dokáže 

poskytnúť nízko nákladovú ochranu proti 

preťaženiu a na druhej strane k

vyťaženiu vozidla. TruckWeigh je nenáročný systém 

na inštaláciu pre nové ale aj existujúce vozidlá. 

Vyhodnocovacia elektronika je navrhnutá tak, aby 

vyhovovala pre rôzne nákladné automobily až do 

záťaže 50 ton. Ukazovateľ poskytuje ochranu

preťaženiu. 
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    obchod & dopyt 

    055/ 789 72 91 , 0905 481 329

   servis hotline 

    0905 221 452, 0905 549 244

 

PALUBNÁ VÁHA PRE 

NÁKLADNÉ AUTÁ  
 

TRUCKWEIGH 

TruckWeigh je špeciálne navrhnutý vážiaci systém 

pre všetky dopravné prostriedky s mechanickým 

alebo vzduchovým pružením. Tento vážiaci systém 

kombináciou patentovaných snímačov náprav a 

vyhodnocovacej elektronike 1155 dokáže 

poskytnúť nízko nákladovú ochranu proti 

preťaženiu a na druhej strane k maximálnemu 

vyťaženiu vozidla. TruckWeigh je nenáročný systém 

e nové ale aj existujúce vozidlá. 

Vyhodnocovacia elektronika je navrhnutá tak, aby 

vyhovovala pre rôzne nákladné automobily až do 

záťaže 50 ton. Ukazovateľ poskytuje ochranu proti 

0905 481 329, 0907 813 682 
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• Jednoduché ovládanie 

• Ochrana heslom  

• S možnosťou pripojenia tlačiarne pre tlač 

vážnych lístkov 

• Rovnomerné rozloženie záťaže 

• Maximálne vyťaženie vozidla bez preťaženia

• Zvýšenie času opotrebovania vozidla

• Zníženie spotreby paliva 

 

 

www.hemak.sk 

Typ 

Váha Technologická váha

Trieda presnosti +- 3% z

Spôsob váženia staticky 

Váživosť Do 50 ton celkovej hmotnosti

Možnosti 
konektivity 

GPS, GPRS

Externé zariadenia Tlačiareň, externý alarm

 TRUCKWEIGH

• Možnosť aplikácie na mechanické aj 

vzduchové pruženie 

• Systém rozpozná náves a

preťaženia 

• Určený pre nové aj existujúce vozidlá

• Nápravová a celková ochrana proti preťaženiu

• Použiteľnosť do 50 ton celkovej hmotnosti

• Funkčnosť aj v náročných podmienkach

• Alarm pri preťažení –

• Určené pre vozidlá od 2

• V ponuke je aj váha pre nákladné autá určené 

na odvoz odpadu 

 

 

 

pripojenia tlačiarne pre tlač 

Maximálne vyťaženie vozidla bez preťaženia 

Zvýšenie času opotrebovania vozidla 

HEMAK, s.r.o
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TruckWeigh 

Technologická váha 

3% z hmotnosti (90-100%) 

staticky (v kľude) 

Do 50 ton celkovej hmotnosti 

GPRS 

Tlačiareň, externý alarm 

TRUCKWEIGH 

Možnosť aplikácie na mechanické aj  

 

Systém rozpozná náves a určí hodnoty  

Určený pre nové aj existujúce vozidlá 

celková ochrana proti preťaženiu 

on celkovej hmotnosti 

náročných podmienkach 

– akustický alebo vizuálny 

Určené pre vozidlá od 2- 6 náprav 

ponuke je aj váha pre nákladné autá určené  
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