
PRZYRZĄD DO POMIARU PRZEKĄTNYCH
WÓZKÓW TRAMWAJOWYCH

Pomiar rozstawu osi Pomiar przekątnych Pomiar rozstawu kół

Automatyczna ocena
wyników pomiarów

Tryby pomiarowe

PPGW

Przyrząd jest przeznaczony do wykonywania 
pomiarów kontrolnych wózków wagonów 
tramwajowych,  w tym do pomiaru:

ź M1 i M2:  długości przekątnych wózka 
wagonu

ź B1 i B2:   rozstawu osi wózka wagonu

ź Az':            odległości między wewnętrznymi 
powierzchniami obręczy i kół.

Przyrząd jest wyposażony w pulpit typowy dla 

przyrządów produkowanych przez GRAW,

z kolorowym, podświetlanym wyświetlaczem

i  wygodną klawiaturą. 

Wyniki pomiarów i informacje o przekroczeniach 

wartości dopuszczalnych są dobrze widoczne 

nawet w nieoświetlonym kanale.Operator może 

określać wartości dopuszczalne parametrów 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów 

kolejowych.

Wartość zmierzonego parametru przekraczająca 

tolerancję jest wyświetlana w kolorze czerwonym.

Pulpit urządzenia można odpiąć, co ułatwia 

przeglądanie wyników po zakończeniu pomiarów. 

Przenoszenie danych pomiarowych na PC 

odbywa się przy pomocy USB Pendrive.

Pomiar
kontrolny
parametrów
geometrii wózka
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Funkcjonalność urządzenia:

Wyświetlacz czytelny nawet przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym jak i w kanale, wizualna 
sygnalizacja przekroczeń

Łatwe i pewne bazowanie się przyrządu na kole

Wytrzymała bateria wystarcza na 20 godzin ciągłej pracy

Przenoszenie danych pomiarowych na PC za pośrednictwem USB Pendrive

Oprogramowanie umożliwiające drukowanie protokołów pomiarowych, archiwizację                                                
oraz porównywanie wyników pomiarów

19

Dane techniczne

Mierzone parametry:

Długość przekątnych wózka:   M1; M2

Rozstaw osi wózka:    B1, B2

Odległość wewnętrznych płaszczyzn kół Az

Rozdzielczość:              0,1 mm

Dokładność:               ± 0,2 mm

Zakresy:  M1, M2: 2350 ± 25 mm i 2270 ± 25 mm

                     B1, B2: 1900 ± 25 mm i 1800 ±25 mm

Az:                                    1385 ± 15 mm

Dopuszczalne warunki pracy:

Temperatura:                 -20 ÷ 45ºC

Wilgotność:                   15 ÷ 85%, bez kondensacji

Pojemność pamięci:   8000 plików pomiarowych

Masa urządzenia:        6,0 kg

Wymiary gabarytowe:  1150 mm + 1300 mm

lub 1120 mm, zależnie od mierzonego wymiaru

Bateria:                             wystarcza na 20 godz.

                                               ciągłej pracy  
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