Para controles de peso
móveis e precisos.

Proteja suas estradas.
Evite:
- Acidentes
Veículos com excesso de peso apresentam um maior risco de acidentes.

- Danos às estradas
Eixos com excesso de peso causam graves danos às estradas.

- Alto custo de consertos de estradas
Anualmente se investem bilhões na manutenção da rede viária.

- Concorrência desleal
Pode-se diminuir a concorrência desleal controlando o peso dos veículos.

Apenas os controles de peso
periódicos e móveis garantem o
cumprimento dos limites de peso.

Principais razões para trabalhar
com as balanças HAENNI:

Economize
tempo e
dinheiro com
as balanças
de pesagem de
rodas HAENNI.

As balanças HAENNI são flexíveis,
testadas em campo e confiáveis.

ULTRALEVE.

FLEXÍVEL.

O peso de uma balança padrão não excede 17 kg. Um conjunto
completo (2 balanças, unidade de processamento, cabos e tapetes
de nivelamento) pesa menos de 100 kg.

Para controles de peso rápidos e simples, onde
quer que estejam os veículos.

EXTRAFINA.
Devido à sua reduzida espessura de 17 mm, os custos para uma
instalação fixa são mínimos, uma vez que uma pequena fresagem
no solo é suficiente.

PESAGEM DINÂMICA.
A pré-seleção realizada com balanças dinâmicas melhora o rendimento e a eficácia..

PRONTAS PARA SEREM USADAS IMEDIATAMENTE.
O sistema mínimo necessita menos de um minuto para ser usado;
um sistema para grandes controles, com impressão de resultados
necessita menos de 5 minutos.

MODULAR.
Interfaces padronizadas e uma variedade de opções de configuração para ajudá-lo a resolver suas necessidades específicas de
medição.

HOMOLOGAÇÃO OFICIAL.
Certificadas oficialmente para controle sancionador de pesagem.
Acreditadas pelo OIML e NIST (Organisation Internationale de
Métrologie Légale e National Institute of Standards and Technology).

TESTADA EM CAMPO.
Nós sabemos o que dizemos. Fazemos controles
de peso móveis há mais de 40 anos e estamos
presentes em mais de 100 países.

CONFIÁVEL.
As balanças HAENNI são ferramentas de trabalho para uso diário, durante muitos anos e
com toda confiabilidade. Seus componentes,
testados e otimizados, garantem um rendimento durante anos e exigem uma manutenção
mínima.

TESTADO E APROVADO.
Desde 1934 fabricamos balanças para o controle
de peso de veículos pesados. A maioria dos nossos componentes são desevolvidos e fabricados
nas nossa próprias instalaciones.

Testadas e aprovadas por
polícias de todo o mundo.

Catálogo de produtos de pesagem HAENNI:
BALANÇA DE PESAGEM DE VEICULOS
MODELO WL 101
A tradicional: única no mundo todo. Cada
balança é uma obra-prima feita à mão. Aprovada
mais de 25.000 vezes mundialmente. Balança
mecânica livre de manutenção para uma total
mobilidade. Certificada segundo OIML R76
classe 4 e NIST H44.

SOFTWARE DE PROCESSAMENTO MODELO EC 200
Avaliação multifuncional. Gravação de dados em memória verificável.
Re-impressão das medidas armazenadas e exportação de dados
para aplicações posteriores. Controle remoto via WI-FI para tablets e
smartphones.

BALANÇA DE PESAGEM DE VEICULOS
MODELO WL 104
A balança „tudo em um“ para todas
as ocasiões. Imbatível superfície ativa,
que permite alinhar varias balanças
juntas. A WL 104 oferece tudo: como
pré-seleção em modo dinâmico ou
para sancionar em modo estático.
A mais moderna tecnologia CANbus
garante uma transmissão de dados
rápida e segura para a unidade de
avaliação.

BALANÇA DE PESAGEM DE VEICULOS MODELO WL 103
O grande clássico: pode ser usada como unidade autônoma ou combinada
com outras balanças. Disponível em varias plataformas com diversos
tamanhos e intervalos. Baterias de longa duração e possibilidade de
conexão à unidade de processo EC 100 ou ao software de PC EC 200.
Certificada segundo OIML R76 classe 4 e NIST H44.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO MODELO EC 100
Unidade de processamento autônoma para
condições adversas, com impressora integrada.
A solução portátil para registrar, processar e
imprimir o peso das rodas, eixos, subtotais e
totais dos veículos. Resistente e confiável. Feita
para o trabalho pesado.

MAIS OPÇÕES.

INFORMAÇÃO IMEDIATA.

Na nossa página web você poderá encontrar
acessórios e sistemas de controle:

A nossa equipe comercial está pronta para
responder às suas perguntas :

www.haenni-scales.com

Telefone +41 31 506 5400

HAENNI Instruments AG
Industrie Neuhof 66, 3422 Kirchberg, Schweiz
Telefone +41 31 506 5400, Fax +41 31 506 5419
info@haenni-scales.com, www.haenni-scales.com
Uma empresa do Grupo Baumer

