
A mobil és precíz 
súlymérésért.



Csak a rendszeres és mobil 
súlyellenőrzés biztosíthatja az 
előírt tengelysúlyok betartását.

Védje az útjait!
Kerülje el:

- Baleseteket
 A túlterhelt járművek fokozott balesetveszélyt jelentenek.

- Útkárokat
 A nagy tengelyterhelés komoly útkárokat okoz.

- Drága útjavításokat
 Évente milliárdokat kell az úthálózatra költeni.

- Jogtalan versenyelőnyt
 A járművek túlterhelése jogtalan versenyelőnyt jelenthet.





ULTRAKÖNNYŰ.
Egy átlagos mérleg súlya csak 17 kg. Egy komplett szett (2 mérleg, 
kiértékelő egység, kábelezés és kiegyenlitő szőnyegek) kevesebb 
mint 100 kg-ot myomnak.

SZUPERLAPOS.
A 17 mm alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetŐen csekély 
szintkiegyenlítés szükséges és a meglévő, vagy állandó helyre való 
telepítés költsége alacsony.

MÉRÉS MEGÁLLÁS NÉLKÜL.
A dinamikus mérlegekkel való előválogatás megnöveli az áteresztő 
képességet és hatékonyságot.

AZONNAL HASZNÁLATRA KÉSZ.
Egy alap szett már 1 perc alatt használatra kész. Egy komplett 
rendszer, ami alkalmas az eredmények nyomtatására is, kevesebb 
mint 5 perc alatt összeállítható.

MODULÁRIS.
Szabványos interfész és a sokoldalú konfigurálási lehetőség segíti 
az egyéni mérési igények megoldását.

HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁS.
Hatóságilag jóváhagyott tengelysúly méréshez. OIML, NIST, MKEH 
(Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal) magyar és nemzetkö-
zileg elismert jóváhagyásokkal.

Alapos érvek szólnak a HAENNI 
mérlegek mellett:

Spóroljon 
időt és pénzt 
HAENNI 
mérleg 
használatával!

Világszerte bizonyít a 
hatósági ellenőrzéseknél



RUGALMAS.
A gyors és egyszerű mobil mérésért. Mindig ott, 
ahol a járművek vannak.

GYAKORLATBAN BIZONYÍTOTT.
Tudjuk miről beszélünk! Már 40 éve több mint 
100 országban tevékeny a mobil súlyellenőr- 
zésben.

MEGBÍZHATÓ.
A HAENNI mérlegek sok éven keresztül megbíz-
hatóan működnek. A mindennapok professzio-
nális eszköze. A kiforrott és optimalizált alko-
tóelemek garantálják a sokéves bevethetőséget 
és a minimális karbantartást.

MÁR BIZONYÍTOTT.
1974 óta gyártunk mobil mérlegeket nehéz jár-
művek súlyának meghatározásához. Termékeink 
nagy része saját fejlesztés és az alkotóelemek jó 
részét saját üzemünkben készítjük.

A HAENNI mérleg rugalmas, 
gyakorlatban kipróbált és megbízható.



A HAENNI kerékterhelés mérő választék:

WL 103 KERÉKSÚLY MÉRLEG
A klasszikus: akár önállóan, akár többet összekötve is használható. 
Többféle méretben és méréshatár változatban rendelhető. Hosszú 
akkumulátoros üzemidŐ, valamint csatlakozási lehetöség az EC 100 
kiértékelő egységgel, vagy a PC-s EC 200 kiértékelő szoftverrel. OIML 
R76 class 4 és NISR H44 jóváhagyással.

WL 104 KERÉKSÚLY MÉRLEG
Az „All in One“ mérleg minden alkal-
mazási esetre. Verhetetlen nagy aktÍv 
felület, ami lehetővé teszi több mérleg 
sorbakötését. Dinamikus, vagy statikus 
mérést, előválogatást, vagy hiteles 
mérést is együtt kínálja a WL 104. A 
modern BUS rendszer garantálja a gyors 
és megbízható adatátvitelt a kiértékelő 
egységre. OIML R76 class 4 OIML R 134 
jóváhagyással.

WL 101 KERÉKSÚLY MÉRLEG
A tradicionális: A maga nemében egyedülálló a 
világon. Minden mérleg egy kézzel készült mes-
terdarab. Világszerte több mint 25,000 db van 
használatban. Karbantartásmentes, mechanikus 
mérleg, verhetetlen  mobilitással. OIML R76 
class 4 és NIST H44 jóváhagyással.



TELJES VÁLASZTÉK.
Az alábbi internetoldalon megtalálható 
a teljes választék:

www.haenni-scales.com 
www.metker.hu

GYORS INFORMÁCIÓ.
Munkatársaink várják kérdéseit:

Telefon +36 1 424 00 35
E-mail  metker@metker.hu

EC100 KIÉRTÉKELŐ EGYSÉG 
Az önálló kiértékelő egységet kemény 
igénybevételre tervezték integrált nyomtatóval 
együtt. Mobil megoldás a kerékterhelés, 
tengelyterhelés, részösszegek, összsúlyok 
rögzÍtéséhez, feldolgozásához és kinyomtatá-
sához. Robosztus és megbízható.

EC 200 KIÉRTÉKELŐ SZOFTVER
Sokoldalú kiertékelő program. Adateltárolás védett, hitelesíthető 
tárolóban. Korábban eltárolt mérések újrakinyomtatása és 
adatexportálási lehetőség további felhasználáshoz. Távirányítási 
lehetőség WLAN-on keresztül tableten, vagy telefonon.



HAENNI Instruments Inc.

3422 Kirchberg, Industrie Neuhof 66, Switzerland 
Fon +41 31 506 5400, Fax +41 31 506 5419 
info@haenni-scales.com, www.haenni-scales.com

A Baumer Company

M.E.T. KFT

1222 Budapest, Éger utca 15/A, Magyarország
Tel +36 1 424 0035, Fax +36 1 424 0036 
metker@metker.hu, www.metker.hu


