
 

    

                          KOĽAJOVÉ VÁHY PRE DYNAMICKÉ VÁŽENIE VAGÓNOV PTW 
   

 

 

Weighwell PTW1 je prenosný systém pre váženie vlakov. PTW1 umožňuje váženie jednotlivých kolies, náprav, 

vagónov a vlakov "v pohybe" a môže byť nainštalované do koľajníc dvoma osobami do 15 minút.  

Uvedený bol na trh v roku 1997 a bol podrobený dôkladnému testovaniu kde sa preveril prínos prenosného  

systému váženia vlakov nad pevným systémom. PTW1 môže pomôcť identifikovať vozne, ktoré sú nesprávne  

naložené a môže tiež poskytnúť informácie o celkovej hmotnosti. Schopnosť identifikovať nápravovú,  

vagónovú a celkovú hmotnosť vlaku môže pomôcť zvýšiť produktivitu, znížiť náklady na prestoje a zvýšiť nákladovú 

efektívnosť. PTW1 je ideálnym riešením na dosiahnutie výsledkov váženia pre železničnú nákladnú dopravu, pri 

transporte kameňa, uhlia a ocele atď. Takže bez ohľadu na to, či vašou prioritou je presná kontrola zaťaženia, aby  

sa predišlo preťaženiu, ktoré môže poškodiť vozne a infraštruktúru alebo chcete predchádzať vykoľajeniu v  

dôsledku excentrického zaťaženia vám PTW1 poskytuje riešenie. 
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 WEIGHTWELL PTW 

Dĺžka  600 mm 

Počet nosných telies 2 ks 

Hmotnosť každého 
telesa 

41 kg 

Dielik 50 kg 

Váživosť 
koleso/náprava 

15 ton / 30 ton 

Čas inštalácie 15 min, 

Režim váženia Dynamicky 

Napájanie 12 VDC 

Presnosť  +/- 1 % v závislosti od podmienok 

Krytie  IP 67 

Prevádzková teplota -30 až +70 ° C 

Rýchlosť pri vážení  5 km / hod 
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• Rýchle váženie vagónov 

• Plné automatické váženie za pohybu 

• Rýchla inštalácia systému – 15 min. 

• Bez stavebných úprav 

• Možnosť použitia na akýkoľvek typ koľajníc 

• Oceľová konštrukcia vhodná aj do zlých 

poveternostných podmienok 

• Kontrola rozloženia hmotnosti na jednotlivých 

nápravách 

• Možnosť váženia pevných aj kvapalných 

materiálov 

• Bezúdržbová prevádzka 

 

 

• Prenosný terminál pre zber dát o vagónoch 

 z koľajiska 

• Výsledky váženia je možné exportovať na  

USB v rôznych formátoch napr. Exel 

alebo vytlačiť priamo z terminálu  

• Podsvietený grafický displej 

• Ovládanie pomocou dotykového displeja 

alebo QUERTY klávesnice 

• Viacjazyčný softwér 

• Možné prevedenie na :  

váženie 2/3 nápravových podvozkov 

ťažké prevedenie max=40 t / náprava 
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