
Γεφυροπλάστιγγα -  Τύπος TS 300

Πλήρως μεταλλική και διαιρούμενη κατασκευή.
Ιδανική για προσωρινές εγκαταστάσεις.
Σχεδιασμένη για εύκολη μεταφορά.
Πολύ εύκολη εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται ειδική θεμελίωση.
Υψηλής ακρίβειας δυναμοκυψέλες ενσωματωμένες στα ζυγιστικά μέρη. 

Βασικά Χαρακτηριστικά

w w w . l e o n - e n g i n e e r i n g . c o m

Η Leon Engineering δραστηριοποιείται στον χώρο των γεφυροπλαστιγγών για περισσότερο από 30 χρόνια, 
σχεδιάζοντας ,παράγοντας και εφοδιάζοντας ως σήμερα λύσεις για κάθε εφαρμογή.
Η TS300 έχει σχεδιαστεί βάσει της μακρόχρονης εμπειρίας σε βιομηχανικές ζυγίσεις ,με την εφαρμογή των πιο 
σύγχρονων εξαρτημάτων. Είναι μια μεταλλική μεταφερόμενη γεφυροπλάστιγγα, με πρωτοποριακή σχεδίαση η 
οποία παρέχει ότι προσδοκά ο χρήστης : Τέλεια ζυγιστική απόδοση, αντοχή ,εύκολη μεταφορά και συντήρηση, 
άρα μια επικερδή επένδυση. Όλα τα μέρη της γεφυροπλάστιγγας είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, της 
μετρολογίας και τα αυστηρότερα standards ποιότητας ,προσφέροντας ακριβή και χωρίς προβλήματα ζύγιση 
καθόλη την διάρκεια ζωής της, κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες.Με την TS300 προσφέρουμε την 
δυνατότητα επιλογής μιας πλήρους μεταφερόμενης γεφυροπλάστιγγας με πολλά πλεονεκτήματα.Δεν 
απαιτείται ειδική μεταφορά για την μετακίνηση της γεφυροπλάστιγγας.Ένα κλαρκ και ένα κοινό φορτηγό 
αρκούν για την φόρτωση, εκφόρτωση και επανεγκατάστασή της. Κατά τον σχεδιασμό της γεφυροπλάστιγγας 
μπορούμε να προσθέσουμε κάθε ειδικό χαρακτηριστικό χωρίς αυτό να συνεπάγεται υψηλό επιπλέον κόστος.Η 
εγκατάσταση της TS300 συνήθως απαιτεί λιγότερο από μία ημέρα. Επιπλέον η ειδική και πολύ ακριβή 
θεμελίωση αποτελεί παρελθόν.Η μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε (ευθυγραμμισμένη) επιφάνεια από 
μπετό ή άσφαλτο ικανή για την έλευση φορτηγών. Εντός μιας ημέρας ,η TS300 μπορεί να απεγκατασταθεί και να 
επανεγκατασταθεί σε νέο χώρο.Η TS300 προσφέρει την καλύτερη αναλογία τιμής / απόδοσης στις μέρες μας.  

Περιγραφή Προιόντος
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Ελαφριά κατασκευή, συνολικό βάρος για 18Χ3μ γεφυροπλάστιγγα περίπου 11.000Κg 
συμπεριλαμβανομένων των ραμπών εισόδου εξόδου. To βαρύτερο κομμάτι ζυγίζει περίπου 1.000Κg.
Εύκολο στην μεταφορά από φορτηγό μικρού μεικτού βάρους.
Εύκολη και γρήγορη (μισή με μία ημέρα) εγκατάσταση/μετεγκατάσταση με ένα κλαρκ χωρίς ανάγκη 
γερανού και άλλου βαρέως εξοπλισμού.
Χωρίς ανάγκη για ειδική θεμελίωση, μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε ευθυγραμμισμένη μπετονένια ή 
ασφάλτινη επιφάνεια . Η επιφάνεια θα πρέπει να αντέχει ένα φορτωμένο όχημα.
Μόνο 300mm ύψος.
Μοναδικός διαιρούμενος σχεδιασμός από τρία βασικά μέρη: Ζυγιστικά μέρη,  πλατφόρμα ,ράμπες.
Όλα τα μέρη της γεφυροπλάστιγγας συμπεριλαμβανομένων των δυναμοκυψελών και των συστημάτων 
στήριξής τους ,παραμένουν εύκολα προσβάσιμα μετά την εγκατάσταση , παρέχοντας απρόσκοπτη 
συντήρηση

Γενική Περιγραφή

Τα ζυγιστικά μέρη είναι μια πλήρης μονάδα , η οποία  περιλαμβάνει δύο ενσωματωμένες υψηλής 
ακρίβειας ανοξείδωτες συμπιεστικές δυναμοκυψέλες τύπου RC3.
Ενσωματωμένα στα ζυγιστικά μέρη είναι τα εγκάρσια και διαμήκη στοιχεία τα οποία δρουν σαν προστασία 
της κατασκευής κατά την μεταφορά της μαζί με την αντικραδασμική προστασία.
Επομένως ένα συμπαγές ζυγιστικό μέρος παρέχει χωρίς άλλες απαιτήσεις :
α)Επανατοποθέτηση των δυναμοκυψελών και των μεταφερόμενων μερών με την εγκατάσταση και 
μετεγκατάσταση της γεφυροπλάστιγγας.
β)Θέση των δυναμοκυψελών (κάθετη) και διόρθωση των προβλημάτων.
γ)Τα ζυγιστικά μέρη είναι πακτωμένα στο έδαφος με χημικά βύσματα

Ζυγιστικά μέρη

Τα μέρη της πλατφόρμας είναι μια ευθεία κατασκευή με δοκάρια τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ 
τους με αποτέλεσμα μια καναλωτή κατασκευή. 
Τα μέρη της πλατφόρμας είναι συνδεδεμένα στα ζυγιστικά μέρη δημιουργώντας ένα διάδρομο 950mm 
σε κάθε πλευρά κατά μήκος της γεφυροπλάστιγγας, δίνοντας μια οικονομική και ελαφριά κατασκευή.
Η καναλωτή κατασκευή των μερών της πλατφόρμας εξυπηρετεί ως απορροή για την σκόνη και τα νερά 
διευκολύνοντας την καθαριότητα στην επιφάνεια της πλατφόρμας.

Μέρη πλατφόρμας

Οι ράμπες είναι μια ευθεία κατασκευή με δοκάρια τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με αποτέλεσμα 
μια καναλωτή κατασκευή.
Οι ράμπες μπορούν να εγκατασταθούν στα δύο άκρα της γεφυροπλάστιγγας και πακτώνονται στο έδαφος 
με χημικά βύσματα.Κάθε ράμπα είναι 950mm πλάτος. Αν απαιτούνται τρεις ράμπες μπορούν να 
εγκατασταθούν η μία δίπλα στην άλλη σε κάθε πλευρά της γεφυροπλάστιγγας

Ράμπες

Γαλβανισμένη έκδοση
Οικοδομικά σχέδια για μπετονένιες ράμπες εισόδου εξόδου.
Μεσαία επικάλυψη για κάθε πλαίσιο (όταν ζυγίζονται μικρά οχήματα)
Βαριά κατασκευή (DIN 1072)
Πλάκες για ευθυγράμμιση της γεφυροπλάστιγγας κατά την διάρκεια της εγκατάστασης

Επιλογές

Σχέδιο TS-300 18Χ3



Διαδικασία Εγκατάστασης
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Τα μέρη της γεφυροπλάστιγγας είναι 
εύκολο να μεταφερθούν και να 
αποθηκευτούν.                                          

Η μεταφορά και εγκατάσταση των 
κομματιών  μπορεί να γίνει με ένα απλό 
κλαρκ.

Οι δυναμοκυψέλες και το συνδετικό κυτίο 
παραμένουν εύκολα προσβάσιμα μετά την 
εγκατάσταση.

Σε μισή μέρα η εγκατάσταση της 
γεφυροπλάστιγγας έχει ολοκληρωθεί και 
είναι έτοιμη για λειτουργία.

Κρίσιμο σημείο στην εγκατάσταση είναι η σωστή 
ευθυγράμμιση των μερών και η προσεκτική 
πάκτωση στο έδαφος με χημικά ή μεταλλικά 
αγκύλια.   
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Χρειάζονται ελάχιστα οικοδομικά, συχνά 
μόνο κάτω από τα σημεία που στηρίζονται τα 
ζυγιστικά μέρη και οι ράμπες.

Διαστάσεις
Αριθμός 

Δυναμοκυψελών Δυναμικότητα
6x3μ 6 30τόνοι
9x3μ 6 50τόνοι

12x3μ 6 50τόνοι
16x3μ 8 80τόνοι
18x3μ 8 80τόνοι
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