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Klein maar dapper

THE BEST IN TEST.

Kleine
gewichten
Flexibel inzetbaar, handzaam en
geschikt voor tal van toepassingen.
Dat zijn slechts enkele van de vele
mooie eigenschappen van de nieuwste
generatie Condor testgewichten.
Een doordacht systeem van kleine
gewichten die zich moeiteloos laten
combineren tot zwaardere eenheden.
Ideaal voor gebruik in kleine ruimten
en op plaatsen waar zwaar vervoer
niet mogelijk is.

Zo werkt het
Een eenvoudig handgewicht van 20 kg vormt de basis. 6 van deze eenheden zijn verpakt in
een container die samen met het bijbehorende hijsframe in totaal 150 kg weegt. Middels een
uiterst veilige koppeling kunnen er daarvan 7 met elkaar verbonden worden tot een gewicht
van 1.050 kg. Met een meegeleverde hijsevenaar zijn die vervolgens met twee of maximaal
drie tegelijk te gebruiken, waardoor een totaalgewicht van resp. 2.160 of 3.210 kg ontstaat.

Snel en eenvoudig ter plaatse
Condor Testgewichten ontwikkelde dit systeem voor gebruik in kleine ruimten en bij smalle
doorgangen als deuren, (rol)trappen, liften en bordessen. Verpakt in speciale transportframes
laten de containers zich per 8 of maximaal 16 stuks snel en eenvoudig met een elektrische of
handbediende palletwagen vervoeren naar de plaats waar ze ingezet worden. De verdeling in
eenheden van 20 kg maakt het mogelijk om de gewichten in geval van té smalle doorgangen of
moeilijke bereikbare plekken met de hand ter plaatse te krijgen.

Innovatief

Efficiënt in gebruik
Klein maar dapper dus. En de voordelen zijn duidelijk: de nieuwste generatie testgewichten
van Condor laat zich tot in de kleinste hoekjes en gaten gebruiken en is niet afhankelijk van
zwaar vervoer. Dankzij het doordachte ‘bouwstenensysteem’ met bijbehorende containers,
hijsevenaars en transportframes is vrijwel elk gewenst én geijkt gewicht tussen de 20 en 3.210
kg in te zetten. Bij een goede planning kunnen op die manier diverse apparaten en materialen
na elkaar getest worden met verschillende gewichten. Dat werkt efficiënt en bespaart veel
tijd en geld.

Certificering
Uiteraard is dit gewichtensysteem in zijn geheel gecertificeerd en gekalibreerd (door Bureau
Veritas) volgens de richtlijnen van de Raad van Accreditatie, opgenomen in ons ISO9001
kwaliteitssyteem.

Assortiment
Kleine testgewichtsysteem
Handgewichten
• eigen gewicht 20 kg

Kleine container
Een complete container weegt in totaal 150 kg
en bestaat uit:
• e igen gewicht container 20 kg
• 6x handgewichten 20 kg
• passet / hijshaak 10 kg
De containers zijn tot maximaal 7 stuks
onder elkaar te koppelen. Daarmee komt het
testgewicht op 1.050 kg.
Maatvoeringen container (exclusief hijsoog)
41 (l) x 27 (b) x 36 (h) cm

Diverse
gewichtssamenstellingen
Hijsevenaar
• eigen gewicht 20 kg
Met een hijsevenaar kunnen maximaal 3 rijen
breed containers aan elkaar gekoppeld worden.
Zo kunnen maximaal 21 containers met één
haakaanslag getest worden.
Totaal hijsgewicht van 60 - 3.170 kg.

Transportframe
• eigen gewicht 85 kg
Per transportframe worden 8 gevulde containers
geborgd meegeleverd. Het is mogelijk om maximaal
3 transportframes te stapelen.
Totaal hijsgewicht van 1.260 - 3.855 kg.
Maatvoering transportframe (exclusief hijsoog)
94 (l) x 85 (b) x 88 (h) cm

Verhuur van testgewichten
voor industrieel gebruik
• Testen van boven- en onderloopkranen
• Haven-, toren-, bouw-, offshorekranen
• (Mobiele) Hijsinstallaties
• Hefinstallaties
• Weegbruggen
• Laadbruggen
• Treinheffers
• Liften & roltrappen

Hijsevenaars en -jukken
• Construeren
• Produceren in eigen werkplaats
• Testen en certificeren van hijsevenaars en
-jukken in eigen werkplaats

Produceren van testgewichten
• van 20 kg tot 5 ton

Over Condor Testgewichten BV
Condor geldt reeds tientallen jaren als dé specialist in het verhuren van geijkte testgewichten
mét hijsframes en -jukken. Vele honderden bedrijven en organisaties maken daar gebruik van
bij het testen van onder meer boven- en onderloopkranen, hijs- en hefinstallaties, weeg- en
laadbruggen, treinheffers, liften, roltrappen, bordessen etc. Het te huren assortiment
testgewichten loopt van 20 kg tot maar liefst 500 ton.
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