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Vejebjælkeserien MP (Multi Purpose)

Vejebjælkernes anvendelse

Alsidig

Holdbar

Aluminiumsvejeceller

Tru-Tests MP vejebjælker har et utal af anvendelsesmuligheder. Vejebjælkerne kan bruges som par under en platform eller vejekasse til vejning af dyr, foder 
og andre produkter.  MP vejebjælkerne kan også bruges  alene, eller i sæt af fire i forbindelse med et specielt kabel leveret af Tru-Test.  

MP vejebjælker kommer i længder af 600, 800 mm, og 1010 mm.  Heraf betegnelserne MP600, MP800 og MP1010.  MP600 har en kapacitet på 2000 kg per 
par, og MP800 og MP1010 vejebjælkerne kan klare  op til 3000 kg per par. Vejebjælkerne er nemme at opstille og kræver blot et stabilt og plant grundlag at stå 
på. De behøver ikke at være installeret permanent og kan, sammen med letvægts aluminiumsplatformen, flyttes rundt efter behov imellem forskellige 
lokaliteter. 

Et gennemgående træk ved Tru-Tests vejesystemer er kompatibilitet. MP vejebjælkerne kan arbejde sammen med alle Tru-Tests indikatorer, selv uden 
yderligere kalibrering.

En af Tru-Tests kærnekompetencer er design og udvikling af vejebjælker, der kan tåle selv de barskeste forhold.  Huset udenom selve vejebjælkerne har en 
zink-overfladebehandling, som er resistent overfor korrosion. Selve vejebjælkerne inde i dette hus er fremstillet af en aluminiumslegering, der også 
anvendes til fly.  Vejebjælkens elektronik er indstøbt i en polyurethane masse, som danner en uigennemtrængelig forbindelse med aluminiumsmaterialet.  
Det er denne forbindelse imellem indstøbningsmassen og vejebjælkens materiale, der er afgørende for beskyttelsen af vejebjælkens elektronik og dermed 
for vejebjælkens holdbarhed.  Tru Test har igennem 25 år måttet konstatere, at vedhæftningen imellem fugemassen og dette aluminiumsmateriale er næsten 
10 gange større end vedhæftningen imellem fugemassen og rustfrit stål, som er et materiale, der nødigt forbinder sig til andre materialer.  MP vejebjælkerne 
leveres som standard med ‘heavy-duty’  TPR/PVC kabler, der minimerer risikoen for kabelbeskadigelser, der er den mest almindelige form for anledning til 
fejl.

MP vejeblælkerne har indbyggede  aluminiumsvejeceller, som  i princippet består af to ting: (1) dels et elektrisk kredsløb: en Weston bro, og dels (2) en strain 
gauge. (1) har evne til at måle en elektrisk modstand og (2) har evne til at ændre sin elektriske modstand, når den påvirkes af en kraft, der ændrer dens 
dimension. Vejebjælken består derudover af en aluminiumsbjælke, der er ophængt således, at den bøjes ganske svagt under belastningen af vægten. Ved 
denne udbøjning vil dens overflade ændres i udstrækning alt efter vægtens størrelse. Ved nu at klæbe straingaugen på denne aluminiumsbjælke vil den altså 
ændre dimension i henhold til størrelsen af den vægt som placeres på vejebjælkerne (platformen). Jo større vægt des større overfladeændring af 
aluminiumsbjælken og dermed større modstandsændring i straingaugen. Denne modstandsændring måles af vejecellens elektriske kredsløb, som derved 
giver et analogt signal til indikatoren, hvori dette signal omsættes til et digitalt signal, der i sidste ende fører til tallene på displayet.
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Alsidighed

Huset er overfladebehandlet 
med en zinkbeskyttelse

Fugtighedsbeskyttende 
fugemasse

Fly godkendt aluminiums-
legering til vejecellerne

Holdbare TPR / PVC kabler

Styrehuller i vejebjælkernes 
understøtninger i MP Serien

Ombyttelighed imellem 
tidligere modeller af indikatorer

Nødvendigheden af set-up 
procedurer er minimal

Alsidig anvendelighed

Forlængerkabler

Specifikationer

Vejecellerne

Kapacitet ialt (med platform 
eller vejekasse)

Opløsning i aflæsningen

MP Seriens kendetegn Beskrivelse

Kan anvendes i forbindelse med platforme og vejekasser. Derfor leveres vejebjælkerne i tre forskellige 
længder.

Vejebjælkerne har en zink overfladebehandling, som gør dem resistente overfor korrosion, som følge af 
barske miljøer.

Fugemassens forbindelse med vejebjælkens metaloverflade er afgørende for beskyttelsen af vejecellens 
elektronik og dermed for vejebjælkens levetid.

Det materiale der er anvendt til vejecellerne (i vejebjælkerne samt i EziFeet) er en aluminiumlegering,
som er godkendt til flyproduktion. Det er korrosionsbestandigt, stærkt og samtidigt let.

Dette minimerer forekomst af kabelbrud. Det er svært for dyrene at tygge kablerne i stykker.

Tappe i underlaget op igennem disse styrehuller forhindrer vejesystemet i at blive skubbet til siden.  
Disse tappe tillader ligeledes at vægten let kan tages op og sættes ned igen på præcis samme plads.

MP vejebjælkerne kan også anvendes til alle Tru-Tests tidligere modeller af indikatorer: AG500 serien, 700 
serien, EziWeigh serien, og 2000 serien. MP vejebjælkerne kan umiddelbart ombyttes uden kalibrering

Vejebjælkerne kan umiddelbart anbringes på er solidt underlag med påmonteret platform eller vejekasse. 

MP vejebjælkerne kan anvendes med 1, 2, eller op til 4 vejebjælker i samme vejesystem.

Efter behov kan leveres forlængerkabler.

Beskrivelse

Aluminiumslegering af højeste kvalitet.

MP600 = 2000 kg 
MP800 = 3000 kg
MP1010 = 3000 kg

I ‘Finvejning’ stillingen = 0.1 kg, i forbindelse med Tru-Test indikatorer.
I normal stillingen= 0.5 kg

±1% eller to opløsningsenheder, hvilken der måtte være størst.

MP600 = 600 mm
MP800 = 800 mm
MP1010 = 1010 mm

75 mm

100 mm

MP600 = 561 mm
MP800 = 761 mm
MP1010 = 870 mm, 915 mm, eller 960 mm

150 mm x 75 mm

5 m

4 leder kabel.  Et TPR lag indvendigt til lederafdækning, et PVC mellemlag til beskyttelse imod slag, et blåt 
TPR lag udvendigt til beskyttelse imod sollys og kuldegrader.

MP600 = 13,5 kg
MP800 = 16,5 kg
MP1010 = 22 kg

-10 til +40 C

-20 til +50 C

95% relativ fugtighed

Nøjagtighed

Nominel længde

Bredden af selve vejebjælken

Total højde

Afstand imellem
understøtningspunkterne af 
platform eller vejekasse

Dimension af vejebjælkernes 
understøtningsfødder

Kabel længde

Kabel type

Vægt per par af vejebjælker

Driftstemperaturer

Lager temperatur

Fugtighed
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