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Weszti-Control-szgk és szgk/o
kombinált fékhatásmérő és lengéscsillapító vizsgáló próbapad 

■  Csúcsminőségű német gyártmányú mechanikai egység, Mercedes-Benz és BMW gyári jóváhagyással.
■  A berendezés és az alkalmazott EFT szoftver alkalmas hatósági vizsgáztató állomáson történő használathoz.
■  Személy- és kisteher gépjármű fékerő mérő próbapad, kvarcszemcsés gyantával bevont görgőkkel. 
■  Intenzív vizsgasori használatra.

Műszaki adatok (WESZTI-CONTROL-SZGK):
 ■  Fékhatásmérő próbapad

–  Maximális tengelyterhelés: 4 000 kg
–  Fékmérés sebessége: 5 km/h
–  Maximális fékerő kerekenként: 5 kN
–  Pedálerőmérés tartománya: 0-600 N
–  Pontosság: 1%
–  Tesztelési szélesség: 800/2200 mm
–  Motor teljesítmény: 2x3,7 kW
–  Méret: 670 x 2350 x 255 mm

■  Lengéscsillapító próbapad
–  Maximális tengelyterhelés: 2000 kg
–  Pontosság: 1%
–  Motor teljesítmény: 2x3 kW
–  Méret: 400 x 2350 x 255 mm

Az összeállítás az alábbi egységeket tartalmazza:
■  Központi számítógépes egység állvánnyal és
 EFT szoftverrel 
■  Fékvizsgáló mechanika
■  Lengéscsillapító vizsgáló mechanika
■  Pedálerőmérő
■  Távirányító

Műszaki adatok (WESZTI-CONTROL-SZGK/O):
■  Osztott kivitel, aknasorra történő telepítésre
■  Fékhatásmérő próbapad

–  Maximális tengelyterhelés: 4 000 kg
–  Fékmérés sebessége: 5 km/h
–  Maximális fékerő kerekenként: 5 kN
–  Pedálerőmérés tartománya: 0-600 N
–  Pontosság: 1%
–  Tesztelési szélesség: felhasználói igény

szerint változtatható
–  Motor teljesítmény: 2x3 kW  

 ■  Lengéscsillapító próbapad
–  Maximális tengelyterhelés: 2000 kg
–  Pontosság: 1%
–  Motor teljesítmény: 2x2,2 kW

Az összeállítás az alábbi egységeket tartalmazza:
■  Központi számítógépes egység állvánnyal és
 EFT szoftverrel 
■  Fékvizsgáló mechanika
■  Lengéscsillapító vizsgáló mechanika
■  Pedálerőmérő
■  Távirányító
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Weszti-Control próbapadok

Weszti-Control-tgk
számítógép-vezérlésű görgős fékhatásmérő vizsgáló próbapad

■  Csúcsminőségű, Mercedes-Benz gyári jóváhagyással rendelkező, német gyártmányú mechanikai egység.
■  Intenzív vizsgasori használatra.
■ A berendezés és az vezérlő szoftver alkalmas hatósági vizsgáztató állomáson történő használatra.
■ Tehergépjármű fékerő mérő próbapad, a kvarcszemcsés gyantával bevont görgőknek köszönhetően minden mérés során 

tökéletes tapadás biztosít.
■ A vizsgasor programja felhasználóbarát, könnyen áttekinthető.
■ Minden mérési folyamat során csak a lényeges információ kerül kijelzésre. A grafika pedig nagy élénk színű karaktereket 

használ, így kényelmessé téve nagyobb távolság esetén is a program használatát.
■ A berendezés mellé rendelhető rádiós pedálerőmérőnek és távvezérlőnek köszönhetően a munkaterület teljesen 

kábelmentessé tehető.

Műszaki adatok:
– Maximális tengelyterhelés: 13 000 kg
– Fékmérés sebessége: 2,5 km/h
– Maximális fékerő kerekenként: 30 kN
– Pontosság: 1%
– Féklevegőnyomás mérés tartománya: 0-10 bar
– Tesztelési szélesség: felhasználói igény szerint változtatható
– Motor: 9,2 kW

Az összeállítás az alábbi egységeket tartalmazza:
■ Központi számítógépes egység állvánnyal és EFT szoftverrel
■ Fékvizsgáló mechanika
■ Pedálerőmérő
■ Távirányító
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Weszti-Control-kombi
kétsebességes fékhatásmérő és lengéscsillapító vizsgáló próbapad

■  Kombinált számítógép vezérlésű, kétsebességes görgős fékhatásmérő, tehergépjárművek, személy- és kisteher 
gépjárművek fékvizsgálatához. Lengecsillapító vizsgáló próbapad személy- és kisteher gépjárművek vizsgálatához.

■ Csúcsminőségű Mercedes-Benz gyári jóváhagyással rendelkező német gyártmányú mechanikai egység
■ Intenzív vizsgasori használatra.

Műszaki adatok:
■ Fékhatásmérő próbapad

–  Maximális tengelyterhelés: 13 000 kg
–  Fékmérés sebessége szgk/tgk: 2,5-5 km/h 
–  Maximális fékerő kerekenként szgk/tgk: 5/30 kN
–  Féklevegőnyomás mérés tartománya: 0-10 bar
–  Pontosság: 1%                                      
–  Motor teljesítmény: 2x9,2 kW 
–  Tesztelési szélesség: felhasználói igény szerint változtatható

■ Lengéscsillapító próbapad: 
–  Maximális áthaladási terhelés: 4 000 kg 
–  Maximális tengelyterhelés: 2 000 kg 
–  Pontosság: 1% 
–  Motor teljesítmény: 2x3 kW 

Az összeállítás az alábbi egységeket tartalmazza:
■ Központi számítógépes egység állvánnyal és EFT szoftverrel
■ Fékvizsgáló mechanika
■ Lengéscsillapító vizsgáló mechanika
■ Pedálerőmérő
■ Távirányító
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Weszti-Control próbapadok vezérlése

Weszti-Control vezérlés (eFt)
fékhatásmérő és lengéscsillapító vizsgáló próbapad vezérlés

WESZTI-CONTROL-SZGK/V:
Tartalma: vezérlőpanel, táppanel, távvezérlő és pedálerőmérő, távvezérlő szerver, hardver kulcs, 
személygépjármű EFT szoftver, lengéscsillapító vizsgáló szoftver 

WESZTI-CONTROL-TGK/V:
Tartalma: vezérlőpanel, táppanel, távezérlő és pedálerőmérő, távvezérlő szerver, hardver  kulcs, tehergépjármű 
EFT szoftver, kivezérelt nyomás mérő

WESZTI-CONTROL-KOmbI/V:
Tartalma: vezérlőpanel, táppanel, távezérlő és pedálerőmérő, távvezérlő szerver, hardver  kulcs, EFT szoftver, 
kivezérelt nyomás mérő, lengéscsillapító vizsgáló szoftver
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WCrp - rádiós pedálerőmérő
Weszti Control szgk, tgk illetve kombi vizsgasorokhoz és 
vezérlésekhez

WÖk - Összkerékhajtású kiegészítés
Plusz másneskapcsolók és szoftver. Weszti Control szgk, Combi vezérléshez

WszFg - szabadon Futó gÖrgősor
Egy pár görgősor, összkerékhajtású gépjárművek méréséhez

Wmk - motorkerékpár szoFtver
Weszti Control szgk vezérléshez

Wma - motorkerékpár adapter
motorkerékpár adapter az egy nyomon haladó járművekhez

számítógép

Számítógép konfiguráció Weszti Control SZGK, TGK, COMBI fékhatásmérő és lengéscsillapító vizsgáló próbapadokhoz.  
Windows operációs rendszer, 17” TFT monitor, nyomtató.

+ + +
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Opciók Weszti-Control próbapadokhoz

Weszti Control kÖzponti számítógépes állvány
Weszti-Control-szgk / tgk / kombi berendezésekhez

■ Központi számítógépes állvány beépített erősáramú elektronikával
■ Mobil központi egység fékezhető első kerekekkel
■ Méret:

–  Magasság: 118 cm
–  Szélesség: 58 cm
–  Mélység: 54 cm

bde 2304
Fékhatásmérő próbapad mechanika

■ Személy- és kisteher gépjármű fékerő mérő próbapad (csak mechanikai egység), kvarcszemcsés gyantával bevont 
görgőkkel

■ Csúcsminőségű német gyártmányú mechanikai egység, Mercedes-Benz és BMW gyári jóváhagyással
■ Intenzív vizsgasori használatra

Műszaki adatok:
–  Maximális tengelyterhelés: 4 000 kg
–  Fékmérés sebessége: 5 km/h
–  Maximális fékerő kerekenként: 5 kN
–  Pedálerőmérés tartománya: 0-600 N
–  Pontosság: 1%
–  Tesztelési szélesség: 800/2200 mm
–  Motor teljesítmény: 2x3,7 kW  

FWt-2010
lengéscsillapító vizsgáló próbapad mechanika

■ Német gyártmányú lengéscsillapító vizsgáló próbapad mechanikai egység.
■ Intenzív vizsgasori használatra.
■ Kétműszakos üzemeltetésre is alkalmas.

Műszaki adatok:
–  Maximáis tengelyterhelés: 2 000 kg
–  Motor teljesítmény: 3 kW



A minőségi szervíztechnika

10 - 11

Weszti Control szgk-F/o-m
osztott kivitelű fékhatásmérő próbapad mechanika

■ Személy- és kisteher gépjármű fékerő mérő próbapad (csak mechanikai egység), kvarcszemcsés 
 gyantával bevont görgőkkel
■ Intenzív vizsgasori használatra
■ Osztott kivitel, akna mellé történő telepítésre alkalmas

Műszaki adatok:
–  Maximális tengelyterhelés: 4 000 kg
–  Fékmérés sebessége: 5 km/h
–  Maximális fékerő kerekenként: 5 kN
–  Pedálerőmérés tartománya: 0-600 N
–  Pontosság: 1%
–  Motor teljesítmény: 2x3 kW
–  Tesztelési szélesség: felhasználói igény szerint változtatható
 

Weszti Control szgk-l/o-m 
lengéscsillapító vizsgáló próbapad mechanikai egység

■ Intenzív vizsgasori használatra
■ Osztott kivitel, akna mellé történő telepítésre alkalmas

Műszaki adatok:
–  Maximáis tengelyterhelés: 2 000 kg
–  Motor teljesítmény: 2x2,2 kW

bde 3504
Fékhatásmérő próbapad mechanika

■ Tehergépjármű fékerő mérő próbapad (csak mechanikai egység), kvarcszemcsés gyantával bevont görgőkkel
■ Csúcsminőségű német gyártmányú mechanikai egység, Mercedes-Benz gyári jóváhagyással
■ Intenzív vizsgasori használatra
■ Osztott kivitel, akna mellé történő telepítésre alkalmas

Műszaki adatok:
– Maximális tengelyterhelés: 13 000 kg
– Fékmérés sebessége: 2,5 km/h
– Maximális fékerő kerekenként: 5 kN
– Pedálerőmérés tartománya: 0-600 N
– Pontosság: 1%
– Motor teljesítmény: 2x9,2 kW
–  Tesztelési szélesség: felhasználói igény szerint változtatható



Opciók Weszti-Control próbapadokhoz

bde 3504 2v
Fékhatásmérő próbapad mechanika

■ Tehergépjármű fékerő mérő próbapad (csak mechanikai egység), kvarcszemcsés gyantával bevont görgőkkel
■ Csúcsminőségű német gyártmányú mechanikai egység, Mercedes-Benz gyári jóváhagyással
■ Intenzív vizsgasori használatra
■ Osztott kivitel, akna mellé történő telepítésre alkalmas

Műszaki adatok:
– Maximális tengelyterhelés: 13 000 kg
– Fékmérés sebessége szgk/tgk: 2,5/5 km/h
– Maximális fékerő kerekenként szgk/tgk: 5/30 kN
– Pedálerőmérés tartománya: 0-600 N
– Féklevegőnyomás mérés tartománya: 0-10 bar
– Pontosság: 1%
– Motor teljesítmény: 2x9,2 kW
–  Tesztelési szélesség: felhasználói igény szerint változtatható
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WkÖkir2g-F
Fékhatásmérő vizsgáló próbapad mért eredményeinek továbbítására.

WkÖkir2g-l
lengéscsillapító vizsgáló próbapad mért eredményeinek továbbítására.

WkÖkir2g-g
Emisszió (gázelemző) vizsgáló berendezés mért eredményeinek kökir programba történő 
továbbítására.

WkÖkir2g-Fü
Füstölésmérő berendezés mért eredményeinek kökir programba történő továbbítására.

KÖKIR kapcsolodó modulok:
http://www.kokir.hu

Weszti Információs Nagymester

Többet szeretne megtudni 
a KÖKIR-rol, illetve a 
muszaki vizsgáztatásról?

˝
˝

win.weszt
i.hu

Figyelem! a nemzeti közlekedési hatóság 
kötelezően írja elő az alábbi műszerek 
csatlakoztatását a kökir rendszerhez: 
fékhatásmérő, lengéscsillapító mérő,  

emissziómérő, füstölésmérő!
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KÖKIR kapcsolodó modulok / Holtjáték vizsgálók

Futómű holtjáték vizsgálók:
http://holtjatekvizsgalok.weszti.hu

Wmp-3 t
személygépkocsi holtjáték vizsgáló

■ Elektro-pneumatikus kivitelben
■ Talajszintre telepíthető kivitel
■ Maximális tengelyterhelés: 3 000 kg

Wmp-4 t
személygépkocsi holtjáték vizsgáló

■ Elektro-pneumatikus kivitelben
■ Süllyesztett kivitel
■ Maximális tengelyterhelés: 4 000 kg
■ Mozgásirány: Előre-hátra, jobbra-balra és íves
■ Mozgatólapok mérete: 740 x 740 mm
■ Beépítési méret: 600 x 600 x 110 mm

Wmp-14 t/F
Felhajtó rámpa WmP-14 t-hez.

Wmp-14 t
holtjáték vizsgáló személy-és haszongépjárművekhez

■ Elektro-hidraulikus működtetésű kétsebességes 
 futómű holtjáték ellenőrző berendezés 
 személy-és haszongépjárművekhez
■ Sülllyesztett kivitel
■ Maximális tengelyterhelés: 14 000 kg
■ Mozgásirány: Előre-hátra, jobbra-balra és íves
■ Motor: 400 V/2,2 kW
■ Mozgatólapok mérete: 900 x 700 x 100 mm
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vizsgasori ollós emelők
http://emelok.weszti.hu
vizsgasori ollós emelők
http://emelok.weszti.hu

aknaperem emelők

sF 6354-sF 6354 i
Elektrohidraulikus ollós emelő

■ Rámpába épített holtjáték vizsgálóval
■ Teherbírás: 3500 kg
■ Rámpa hossz: 4600 mm
■ “I“ jelzéssel sűlyesztett kivitelben

sF 6404-sF 6404 i
Elektrohidraulikus ollós emelő

■ Rámpába épített holtjáték vizsgálóval
■ Teherbírás: 4200 kg
■ Rámpa hossz: 5100 mm
■ “I“ jelzéssel sűlyesztett kivitelben

da-200/2l

■ Hidro-pneumatikus 
 működtetésű 
 aknaperememelő. 
■ Max. emelési magasság: 480 mm
■ Teherbírás: 2000 kg

da-200/12l

■ Hidro-pneumatikus 
 működtetésű aknaperememelő. 
■ Max. emelési magasság: 700 mm
■ Teherbírás: 12000 kg

da-200/s
adapter készlet “Da” aknaperem emelőkhöz.

j 20 pnX
ollós rendszerű segédemelő
hidro-pneumatikus működtetéssel, 
teherbírás 2000 kg

j 22 pnX
hagyományos elvű segédemelő
hidro-pneumatikus működtetéssel,
teherbírás 2000 kg

Futóműállításhoz előkészített kivitelben is rendelhető!
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Emelők / Gázelemző, füstölésmérő

gázelemzők, füstölésmérők
http://kornyezetvedelmimuszerek.weszti.hu

Welt 660
gázelemző

■ Számítógép vezérlésű infravörös fényelnyelés elvén működő gázelemző készűlék.
■ A készülék kipufogógáz négy komponensét (CO, CH, O2 , CO2 ) méri.
■ A motorolaj hőmérsékletét a berendezés mellé szállított olajhőmérő pálca méri.
■ Minden mérési eredmény menthető és kinyomtatható.
■ Országos Mérésügyi Hivatal által I. osztályba sorolt gázelemző.
■ A rendszer alkalmas az A1, A2, A3, A4 és B1 hatósági mérések végrehajtására
 – Otto-motoros (hagyományos) katalizátor nélküli járművekhez
 – Otto-motoros (hagyományos) katalizátoros járművekhez
 – Szabályozott keverékképzésű, katalizátoros járművekhez
 – Szabályozott keverékképzésű, katalizátoros, OBD-vel felszerelt járművekhez
 – Dízel motoros járművekhez
 – Alternatív tüzelőanyaggal működő járművekhez

Welt 430
Füstölésmérő

■ Számítógép vezérlésű kipufogógázok fényátvilágítása elvén működő 
mintavételes füstölérmérő berendezés.

■ A motorolaj hőmérsékletét a berendezés mellé szállított olajhőmérő 
pálca méri.

■ Minden mérési eredmény menthető és kinyomtatható.

Welt 110
Fordulatszámmérő

■ Fordulatszámmérő és olajhőmérő digitális kijelzéssel.
■ Számítógépes és impulzus kimenet.
■ Kopogásérzékelő a fordulatszám méréshez.
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Fényszóró állítók
http://fenyszoroallitok.weszti.hu

műszaki vizsgáztatás egyéb eszközei

zajszintmérő műszer
mkEh hitelesítési bizonyítvánnyal

Fénymérő műszer
kalibrálási bizonyítvánnyal

mélységmérő
kalibrálási bizonyítvánnyal

tolómérő
kalibrálási bizonyítvánnyal

2 méteres mérőszalag
kalibrálási bizonyítvánnyal

20 méteres mérőszalag
kalibrálási bizonyítvánnyal

kézi szivárgás érzékelő
gázüzemi 

gépjárművek vizsgáztatásához

hba 19 k Fényszóróállító
tükrös pozícionálású fényszóróállító, kalibrálási bizonyítvánnyal

hba 16 dl2 Fényszóróállító
lézeres pozícionálású fényszóróállító, kalibrálási bizonyítvánnyal

hba 25 i Fényszóróállító
számítógépes vezérlésű fényszóróállító, kalibrálási bizonyítvánnyal
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Fényszóró állítók / Műszaki vizsgáztatás egyéb eszközei

tehergépjármű vizsgáztatáshoz:

tÖmlőFuvató
mkEh hitelesítési bizonyítvánnyal

vontató Csatlakozó ellenőrző. szgk
szgk, 12v

15 Fokos idom
kalibrálási bizonyítvánnyal

vontató Csatlakozó ellenőrző. tgk
tgk, 24v

holttér tükÖr sablon

lassulásmérő
lassú jármű vizsgáztatáshoz

légFék teszter
légfékberendezések vizsgálatára kifejlesztett mérő 
adatgyűjtő berendezés. mobil kivitel

szerelőlámpa

stopperóra
kalibrálási bizonyítvánnyal

etalon gÖmbFej
kalibrálási bizonyítvánnyal

taChográF vizsgáló
“utcai” tachográf ellenőrző.
a műszer bármilyen gyártmányú tachográf ellenőrzésére alkalmas



A minőségi szervíztechnika

18 - 19

integrált vizsgálat eszközei

anyagFolytonosság vizsgáló
örvényáramos méréstechnikával

rétegvastagságmérő
PC kapcsolattal

kézi nagyító

kártyaolvasó
java Card 2.2

uv lámpa
okmány vizsgálathoz

vonalkód olvasó

sCanner

számítógép
számítógép integrált jármű vizsgálathoz

vizsgálótükÖr
Fényforrásal

digitális Fényképezőgép
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Integrált vizsgálat eszközei / Elszívók vizsgasorokhoz

elszívók vizsgasorokhoz
http://kipufogogazelszivas.weszti.hu

agC-g-150-9-1X75
vonalmenti elszívó rendszer

■ Vonalmenti elszívó rendszer 9 méter hosszú ALU sínből 
 személy-és kis haszongépjárművek kipufogógázának elszívására.
 ■ 1 db sínen csúszó kocsival
■ 75 mm átmérőjű, 5 méter hosszú tömlővel (hőállóság: 180 °C)
■  tömlőtartó kengyellel.
■ Személygépjármű vizsgasorhoz
■ Opciók: tömlő balancer, csipeszes gumi elszívófej

agC-g-150-12-1X75
vonalmenti elszívó rendszer

■ Vonalmenti elszívó rendszer 12 méter hosszú ALU sínből
 személy-és kis haszongépjárművek kipufogógázának elszívására.
 ■ 1 db sínen csúszó kocsival
■ 75 mm átmérőjű, 5 méter hosszú tömlővel (hőállóság: 180 °C)
■  tömlőtartó kengyellel.
■ Személygépjármű vizsgasorhoz
■ Opciók: tömlő balancer, csipeszes gumi elszívófej

agC-g-150-12-1X125-7,5
vonalmEnti Elszívó rEnDszEr

■ Vonalmenti elszívó rendszer 12 méter hosszú ALU sínből
 személy- és haszongépjárművek kipufogógázának elszívására.
 ■ 1 db sínen csúszó kocsival
■ 125 mm átmérőjű, 7,5 méter hosszú tömlővel (hőállóság: 180 °C)
■  tömlő balancerrel.
■ Tehergépjármű vizsgasorhoz
■ Opciók: csipeszes gumi elszívófej

bg-150-125-p
gumi elszívó fej, rögzítő csipesszel és szonda hellyel, 125 mm-es tömlőhöz

bg-g-140-75-p
gumi elszívó fej, rögzítő csipesszel és szonda hellyel, 75 mm-es tömlőhöz

bg-g-150
balancer, tehermentesítő tömlőtartó egység



kÖzponti irodánk

Címünk: 1115 Budapest, Kelenföldi u. 2.
Tel/Fax: 06(1) 208-50-36, 204-55-83
E-mail: weszti@vnet.hu
Web: www.weszti.hu

területi képviselőink

Szerepi Róbert
(Észak - Kelet Magyarország)

06 (30) 426-1589

Juhász Sándor
(Dél - Kelet Magyarország)

06 (30) 426-8332

Gáspár Csaba
(Dél-Nyugat Magyarország)

Mobil: 06 (30) 694-4574 

Beregszászi-Nagy Károly 
(Budapest és Pest megye)

06 (30) 506-3827

Czermann Zsolt
(Észak-Nyugat Magyarország)

06 (30) 699-5819

pannontest kFt.
1115 Budapest, Kelenföldi u.2
Tel/Fax: 06 (1) 208-5036

pannontest kFt.
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 59.
Tel/Fax: 06 (72) 311 859
Mobil: 06 (30) 268-6030, 06 (30) 979-5470

pannontest kFt.
6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 59.
Tel/Fax: 06 (62) 406-867
Mobil: 06 (30) 348-6665, 06 (30) 600-4193

elektro-teszt bt.
4400 Nyíregyháza, Körte u. 29.
Tel: 06 (42) 411 324, Fax: 06 (42) 408 736
Mobil: 06 (30) 953-2129

kereskedelmi vezető
Vesztergom Balázs
06 (30) 283-8159 

belkereskedelmi vezető
Szabó Zsolt

06 (30) 426-8705

területi Csoportvezető
Tóth Miklós

06 (30) 426-6341 
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