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Tag kampen op med politiet!



En akseltrykmåler er et
godt våben i kampen mod
overlæs, men det kan godt
være svært at vælge.

Af Lars Hauschultz
og Axel Carstensen,
irbis Danmark ApS

Hvis du bare én gang har prøvet at blive 
stoppet med overlæs, så håber du nok at 
det ikke sker igen. Med en akseltrykmåler i 
bilen behøver du ikke at nøjes med at håbe. 
Du får selv styr på hvor meget læs der er 
på bilen, og kan køre lige igennem politiets 
kontroller. 

Overlæsset ligger på lur Det er dit eget 
ansvar at sørge for at bilen ikke bliver over-
læsset. Når den bliver læsset af andre end 
dig selv, har du selvfølgelig ikke altid styr 
på om det sker. Men du kan også få overlæs 
selv om du tjekker både totalvægt og aksel-
tryk inden du kører ud på en tur. Hvis du fx. 
læsser gods af bagfra, kan du nemt komme 
til at overbelaste forakslen uden at vide det. 
Det samme kan ske hvis du flytter godset 
undervejs. De fleste akseltrykmålere giver 
dig tydelig alarm når der er for meget læs på 
en aksel eller på hele vognen. På den måde 
kan du sige stop før du får for meget læs på, 
og også undgå de skjulte overlæs. 

Hvad kan en akseltrykmåler? Der findes 
mange typer akseltrykmålere på markedet. 
Fælles for dem alle er at de fortæller dig 
hvordan bilens vægt er fordelt på akslerne. 
De fleste kan også fortælle dig hvor meget 
bilen vejer i alt.

Gængse apparater virker ved at måle luft-
trykkene i bælgene i bilens affjedring og om-
regne trykkene til akseltryk. De nyeste typer 
apparater kan måle direkte på akslen og kan 
derfor bruges i biler helt uden luftaffjedring 
eller med blandet affjedring. 

Selv med den mest simple akseltrykmåler 
sparer du tid når du skal bestemme akseltryk-
kene. Du slipper for omvejen til brovægten, 
og de fleste akseltrykmålere er endda både 
hurtigere at aflæse og mere nøjagtige end et 
manometer. Nogen akseltrykmålere giver 
dig endnu mere tid til at passe dit arbejde. 
De kan automatisk veje hvor meget gods 
du læsser af eller på, beregne bilens nyttel-
ast og skrive vejesedler ud når du får brug 
for at huske eller dokumentere en vejning. 
Enkelte akseltrykmålere kan udvides med 
ekstra betjeningsenheder og endda snakke 
sammen med fx satellitmodtagere (GPS), 
temperaturloggere og mobiltelefoner. Så-
danne apparater kan som regel indgå som 
en del af et flådestyringssystem. 

Akseltrykmåleren skal kunne tåle mosten. 
De to vigtigste krav til en akseltrykmåler er 
at den skal kunne tåle at blive brugt, og at 
den skal måle rigtigt under alle forhold. En 
akseltrykmåler der er monteret udendørs, 
skal fx. kunne holde til at blive spulet, og 
den skal kunne modstå salt fra vejen om 
vinteren. Dyrere apparater er ofte støbt ud 
med plastik, dels for at undgå at vand og salt 
trænger ind, og herudover for at undgå at 
der dannes fugt inde i apparatet når temper-
aturen ændres. Den indstøbte elektronik kan 
desuden tåle stærkere rystelser og slag. Det 
er også vigtigt at akseltrykmåleren måler 
ens ved alle temperaturer. Billige akseltryk-
målere giver ofte store fejl på 5-til 15% når 
temperaturen ændrer sig. Dyrere apparater �
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i kampen mod overlæs. Samtidig med at 
du undgår bøder, køreforbud og det der er 
værre, sparer samfundetpenge ved færre 
ulykker og mindre slid på vejene.

bliver som regel justeret enkeltvis på fab-
rikken ved forskellige temperaturer fx. -20 
˚C til +50 ˚C og er derfor mere nøjagtige. 
Akseltrykmålere har det som andre ting: 
Du betaler for god kvalitet, men i den sid-
ste ende betaler du mere for dårlig kvalitet. 
Tænk på hvad det koster når du bliver nødt 
til at bruge tid på nødløsninger eller på at få 
repareret eller udskiftet udstyr der er gået i 
stykker. 

Akseltrykmåleren skal passe til din bil. 
Gængse apparater virker ved at måle luft-
trykkene i bælgene i bilens affjedring. De 
kan ikke bruges i biler uden luftaffjedring 
eller med blandet affjedring, men med de 
nyeste typer apparater som fx. WeighPi-
lot, der måler direkte på akslen, kan alle nu 
få nøjagtige målinger af akseltryk. For at 
kunne måle nøjagtigt skal akseltrykmåleren 
helst måle hvert af bilens hjul for sig. Det vil 
sige at den skal have lige så mange sensorer 
(trykfølere/parabelsensorer) som der er hjul 
på bilen. I visse tilfælde kan man nøjes med 
færre, men det går som regel ud overnøjag-
tigheden. 

For et sættevognstog beregnes nyttelasten 
på en anden måde end for et almindeligt 
vogntog. Nogle typer akseltrykmålere er 
af denne grund udviklet specielt til brug i 
sættevognstog og regner også rigtigt når du 
skifter sættevogn.

Til køretøjer med avanceret elektronisk 
affjedring som Volvo med ECS (type: FH 
og FM) kræves at akseltrykmåleren er til-
passet til ECS-affjedringssystemet ellers 
optræder der periodiske målefejl på typisk 
fra 600- til 2000 kg.  

En akseltrykmåler giver dig en masse fordele 

WeighPilot grafisk pisplay

Irbis hjælper Falck 
med akseltrykket !

WeighPilot akseltrykmåleren er i Danmark 
monteret i alle Falck 4-akslet bjergning-
skøretøjer, herved har Falck mulighed for at 
overholde gældende akseltryk.  De 4 akslet 
bjergningskøretøjer har alle fuld parabel af-
fjedring. 
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Hos Irbis Danmark ved vi, at kvalitet er 
vejen frem. Og vi er ikke bange for at sige, 
at vi er den førende producent, når det drejer 
sig om systemernes nøjagtighed og hold-
barhed. Fordelene ved et Irbis vejesystem 
er mange. Bl.a. vil du kunne fylde din vogn 
helt op til grænsen samtidig med, at du 
kan undgå bøder og klip i kørekortet. Ap-
paraterne, der alle er nemme at betjene, har 
løbende opdatering, således at du løbende 
under af- eller pålæsning kan aflæse vægten: 
Det betyder også, at du altid kan tjekke den 
leverede mængde. Og så må du heller ikke 
glemme, at en korrekt lastet vogn har langt 
mindre slid og langt større kørselssikkerhed. 
Alle systemer har alarm ved overlæs.

 Holdbarhed er en sag for sig selv. Vi ved, 
at vores vejesystemer udsættes for meget. 
Derfor er alle udendørs systemer indstøbt i 
massiv plastik, således at de kan tåle vind 
og vejr, stenslag, spuling og såvel ekstreme 
varme- som kuldegrader. Montering og 
service klarer vi også gerne. Vores montører 
og serviceteknikere sørger for, at apparatet 
virker perfekt fra den dag, det sættes på din 
vogn. Du må dog gerne selv montere, hvis 
du vil. For at understrege vores kvalitet, 
giver vi min. 2 års garanti og 6 måneders 
tilbagekøbsgaranti på alle vores produkter.


