
UAB „KEMEK Engineering“ siūlo įvairaus �po aukštos kokybės automobilių svarstykles a��nkančias Jūsų poreikius. 
Patyrę specialistai pakonsultuos ir padės išsirink� �nkamiausią transporto svarstyklių �pą, o aukštos kvalifikacijos 
inžinierių bei technikų komanda už�krins atliekamų darbų kokybę. Taip pat atliekame svarstyklių modernizavimo, 
remonto, periodinės/metrologinės pa�kros darbus.

KEMEK ENGINEERING AUTOMOBILIŲ SVARSTYKLĖS

Sklandesnio transporto svėrimo proceso už�krinimui diegiame srauto per svarstykles reguliavimo sistemą. Statome 
pakeliamas užtvaras, šviesoforus, švieslentes, kortelių skaitytuvus, įrengiame operatoriaus darbo vietą. Siekiant visiško 
svėrimo automa�zavimo, galime įreng� transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistemą, tad svėrimo 
vietoje nebereikalingas operatorius, o esant poreikiui, su juo galima susisiek� telefonu.
Siekiame teik� pa�kimus ir geriausiai kliento poreikius a��nkančius sprendimus, todėl visi sprendimai yra 
projektuojami pasitelkiant naujausią, aukščiausius kokybės standartus a��nkančią pasaulio gamintojų techninę ir 
mūsų kvalifikuotų programuotojų sukurtą programinę  įrangą. KEMEK Engineering matavimo technikos ir kontrolės 
įrangos �ekimas, diegimas, priežiūra, remontas bei su šiomis veiklomis susijęs konsultavimas ir projektų valdymas 
ser�fikuotas pagal tarptau�nį ISO 9001 kokybės vadybos sistemos standartą.
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Gelžbetoninė pla�orma pamatų duobėje arba paviršiuje

Automobilių svarstyklių pla�orma yra pagaminta iš tankinto gelžbetonio ir yra pilnai paruošta naudojimui. 
Montuojama į pirkėjo ar pardavėjo paruoštą pamatų duobę arba ant paviršinių pamatų. Privalumai – pilnai pabaigta, 
testuota, ser�fikuota ir ilgaamžiška gelžbetoninė modulinė �l�nė svarstyklių konstrukcija, kurioje nėra varž�nių 
sujungimų (moduliai vienas su kitu sujungiami užleis�niu sujungimu), nėra atvirų dažytų metalo konstrukcijų, 
nesideformuoja, nerūdija, este�škai atrodo, lengva permontuo�. Visos nešančiosios metalo konstrukcijos yra 
gelžbetoninio modulio viduje. Pla�ormoje ir davikliuose nėra varž�nių sujungimų, svorio daviklio korpusas pagamintas 
iš poliruoto nerūdijančio plieno. Galima viengubos ašies apkrova iki 16 t.

Plieninė pla�orma pamatų duobėje arba paviršiuje

Ortotropinė svarstyklių konstrukcija už�krina didžiausią įmanomą tvirtumą išvengiant kri�nių apkrovos taškų, kurie 
su�nkami ki�ems gamintojams ne�nkamai parinkus konstrukciją ir prastai atlikus suvirinimo darbus. Labai gera 
apsauga nuo purvo, korozijos, drėgmės, rūgščių ir šarmų. Svarstyklių konstrukcija suprojektuota ir pagaminta taip, kad 
būtų maksimaliai sumažintas purvo patekimas į svarstyklių pla�ormą bei ant pamatų, o svarstyklių aptarnavimas bei 
valymas būtų greitas ir lengvas. Automobilių svarstykles pamatų duobėje patogu naudo�, nes jose mažiau kaupiasi 
nešvarumų, jų svėrimo rezultato neįtakoja s�prūs vėjai, jomis patogiau sver� žiemos metu, nes vėjas neprineša purvo ir 
sniego. Šio �po svarstyklėms reikia mažiau vietos, nes nereikalingos privažiavimo/nuvažiavimo rampos. Paviršines 
automobilių svarstykles siūlome staty� tokioje vietoje, kur yra aukš� grun�niai vandenys ir sudė�nga įreng� pa�kimą 
drenavimo sistemą. Taip pat šios konstrukcijos svarstyklių pamatų statybos darbai yra gerokai paprastesni ir pigesni. 
Visų �pų svarstyklių matmenis parinksime pagal individualius Jūsų poreikius, įver�nę sveriamų automobilių ilgį ir svorį.

Patogiam ir efektyviam svėrimo duomenų apdorojimui esame sukūrę transporto svėrimo valdymo programą Scale 
Expert, kuri jungia keletą inovacijų, leidžiančių žymiai sutrumpin� transporto svėrimo laiką bei atveria plačias 
galimybes klientams automa�zuo� transporto, žaliavų ar produkcijos svėrimo procesą. 

Automobilių, vairuotojų, klientų, krovinių iden�fikavimas. ScaleExpert sistema kaupia įvairią kliento informaciją – 
įmonės, automobilio bei krovinio duomenis, tad svėrimo metu operatoriui nereikia pakarto�nai įves� tos pačios 
informacijos, tokiu būdu sumažinant žmogiškųjų klaidų �kimybę. Taip galima naudo� iden�fikacines RFID ir brūkšninių 
kodų korteles. Esant poreikiui, ScaleExpert pagalba vairuotojas gali atlik� dalį registracijos darbo pats. 
Transporto priemonės valstybinių numerių atpažinimas. Jei Jūsų įmonei reikia aptarnau� nenutrūkstamą automobilių 
srautą, ScaleExpert programa analizuoja prie svarstyklių įrengtų kamerų perduodamus vaizdus, atpažįsta transporto 
priemonių valstybinius numerius ir talpina juos į duomenų bazę kartu su svoriu. Kartu ScaleExpert leidžia išsaugo� 
automobilio su kroviniu nuotraukas.
Transporto srautų valdymas. ScaleExpert automa�nis transporto srautų reguliavimas gali automa�škai valdy� 
šviesoforus, automa�nius vartus bei kitą įrangą. KEMEK Engineering sukurta sistema taip pat leidžia paskirsty� 
transporto priemonių srautus didelėse teritorijose su keletu pakrovimo/iškrovimo vietų.
ScaleExpert – �nklinė programa. ScaleExpert programa gali bū� įdiegta keliuose kompiuteriuose �nkle ir suteikia 
galimybę visiems darbuotojams vienu metu naudo�s ta pačia duomenų baze. Papildomai klientas gali nustaty� 
skir�ngas vartotojų teises bei slaptažodžius. Esant poreikiui į sistemą galima įjung� naujas svarstykles ir sukur� 
papildomas operatorių darbo vietas. ScaleExpert sumažina pakarto�ną duomenų suvedimą bei automa�škai valdo 
svėrimo proceso etapus.

Pasitelkę išmaniąsias „debesų“ technologijas, sukūrėme ScaleExpert Cloud programą, kuri suteikia galimybę sujung� 
vienas nuo kito nutolusius svėrimo taškus (skir�nguose miestuose ar net šalyse) į vieningą sistemą bei gau� ir valdy� 
svėrimo informaciją realiu laiku.

Gelžbetoninių svarstyklių pavyzdžiai

Plieninių svarstyklių pavyzdžiai

Konfigūruojamos standar�nių 
ataskaitų formos, savarankiškas 
ataskaitų formų kūrimas

Valstybinių numerių 
atpažinimo ir automa�nio 
įvedimo funkcija

Automa�nio darbo režimas 
nedalyvaujant operatoriui

Transporto, klientų, prekių, krovinių, vairuotojų sąrašai
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ScaleExpert ir ScaleExpert Cloud programos
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