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Slimme
testgewichten
THE BEST IN TEST.

Nieuwe
Generatie
Van de nieuwe generatie testgewichten
hebben wij momenteel 250 ton ter
beschikking, elke maand worden er
nieuwe gewichten gemaakt. Ons doel is
om een gewichtenvloot van 500 ton op te
bouwen. Momenteel kunnen wij 500 ton
testgewichten leveren in samenstelling
van 250 ton nieuwe generatie en
250 ton bestaand gewicht.

Vloerbelasting
Nieuwe generatie testgewichten optimaal inzetbaar!
Condor testgewichten BV kreeg van een opdrachtgever de vraag om hijsogen variërend tot
een capaciteit van 25 ton te testen welke onder een helikopterdek van een boorplatform
zijn gemonteerd. Het praktische probleem hierbij was dat er geen gewichten konden worden
aangevoerd en er een werkbordes gemaakt moest worden om daar van af de gewichten al
hangend aan een 50 ton’s luchttakel van onderaf aan te vullen om de belasting op te voeren.
Deze werkzaamheden zijn gedaan met de nieuwe generatie gewichten van de Condor Test
gewichten omdat deze eenvoudig en snel van onderuit gekoppeld kunnen worden. Het gemaakte
bordes hoefde hierdoor niet met meer dan 2 ton belast te worden. Vanuit onze jarenlange
ervaring kunnen we zeggen dat de nieuwe generatie testgewichten het mogelijk heeft gemaakt
om deze test veilig en snel te kunnen uit voeren. Wat een enorme tijd en kosten besparing voor de
onze klant heeft bewerkstelligd.

Transportmiddelen
Vrachtwagens
Condor heeft de beschikking over een compleet
wagenpark om uw gewichten overal binnen Nederland
op locatie af te leveren! Door dit ruime wagenpark
kunnen we flexibel inspelen op uw behoefte en met
u meedenken om tot de best mogelijke oplossing te
komen. Altijd gericht op uw situatie!			
			
Aanhanger
15 tons aanhanger met rijplaten waar gemakkelijk veilig
en met tijdwinst onze blokken en heftruck vervoerd
kunnen worden.
Interne Transportmiddelen
• 5 tons lpg heftruck op met een e.g.w. van 7 ton,
doorrijhoogte 2.20 m en breedte 1.41 m
• 2 .5 tons elektrische heftruck op witte banden met
een e.g.w. van 4 ton, d
 oorrijhoogte
2.20 m en breedte 1.13 m
• 2.5 tons elektrische pompwagens

Tijds-/kostenbesparing
De nieuwe generatie testgewichten leveren een heel aantal voordelen op ten opzichte
van bestaande systemen, wat dus een grote kosten en tijdsbesparing oplevert.
•
•
•
•
•

Geijkte/gecertificeerde gewichten, dus geen weegklok
Snel onderling verwisselbaar
Snelle koppeling doormiddel van penverbindingen
Met pallet wagen en/of heftruck verplaatsbaar
O nze wagen is voorzien van een koppel systeem die gelijk zijn als de gewichten,
dit heeft als voordeel dat snel en zeker op de vrachtwagen en/of aanhanger vast staan
• B ij de oude methode moet altijd de gewichten gezekerd worden doormiddel van 
sjorbanden c.q. kettingen

Assortiment Testgewichten
Handgewichten
20 kg handgewichten
Passets
• 2 00 kg passet is af te vullen tot 700 kg
1.05 m (L) x 1.05 m (b) x 0.32 m (h)
• 5 00 kg passet is af te vullen tot 1000 kg
1.05 m (L) x 1.05 m (b) x 0.32 m (h)
Testgewichten
standaard maatvoering 1.05 m (L) x 1.05 m (b)
• 1.0 ton 0.27 m (h)
• 1.5 ton 0.32 m (h)
• 2.0 ton 0.27 m (h)
• 5.0 ton 0.81 m (h)

Gewichtssamenstelling
Met onze gewichten en hijsframes zijn de volgende samen
stellingen tot maximaal 10 ton onderling te verwisselen.
0 tot 10 ton
• 200 kg passet is af te vullen tot 700 kg
• 500 kg passet is af te vullen tot 1000 kg
• 1.0 ton
• 1.5 ton
• 2.0 ton
• 5.0 ton
0 tot 20 ton
Door middel van een evenaar zijn alle varianten
van 200 kg tot 20 ton mogelijk.		
20 tot 50 ton
1 Hijsframe (taartpunt) e.g.w. van 3 ton,
deze is af te v ullen tot 50 ton.
• Voordeel een kleine vloer oppervlakte benodigd
• 200 kg passet is af te vullen tot 700 kg
• 500 kg passet is af te vullen tot 1000 kg
• 1.0 ton			
• 1.5 ton
• 2.0 ton
• 5.0 ton
50 tot 200 ton
Een samenstelling van bovengenoemde gewichten op
een 50 tons hijsframe. Door middel van het koppelen
met een hijsframe is het mogelijk om met 4 taartpunten
een test uit te voeren van 200 ton.

Verhuur van testgewichten
voor industrieel gebruik
	• Testen van boven en onderloopkranen
• Haven, toren, bouw, offshore, mobiele
• Hijsinstallaties
• Hefinstallaties
• Weegbruggen
• Laadbruggen
• Treinheffers
• Lift & roltrappen

Hijsframes en jukken
	• Construeren
• Produceren in eigen werkplaats
• Testen en certificeren van hijsframes
en jukken in eigen werkplaats

Produceren van testgewichten
van 20 kg tot 5 ton

Wat doet Condor
Condor Testgewichten B.V. verhuurt al 20 jaar een complete range t estgewichten.
Het assortiment loopt momenteel van 20 kg tot 500 ton!

THE BEST IN TEST.
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