
Dinamična plošča z lahko padajočo utežjo HMP LFG

MADE 
IN 
GERMANY

S pomočjo dinamične plošče z lahko 
padajočo utežjo HMP LFG, lahko 
namensko upravljate in nadzirate 
zgoščevalna dela ter tako izboljšate 
kvaliteto gradbenih del.

To vam daje zaupanje, 
prihrani čas in denar!
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HMP Magdeburger Prüfgerätebau GmbH

Kot srednje veliko družinsko podjetje, druga 
generacija, stremimo za nadaljevanjem tradicije, 
zanesljivostjo, zaupanjem in inovativnostjo.

Več kot 30 let izkušenj na področju razvoja, 
proizvodnje in storitev, certificirani standardi 
kakovosti in moderna proizvodnja, potrjuje da 
smo kompetentni partner za gradbeno industrijo. 
Pri nas razvita oprema za testiranja, kot sta 
dinamična obremenilna plošča HMP LFG in 
statična obremenilna plošča  HMP PDG, se 
uporablja po celem svetu za kontrolo zgoščenosti 
in nosilnosti pri raziskavi tal.  Usposobljeni 
storitveni in prodajni partnerji tvorijo zanesljivo 
globalno omrežje po celem svetu.

Proizvodnja poteka v Nemčiji, dele pa dobavljajo 
lokalni dobavitelji na podlagi strogih smernic za 
kakovost. 

Podjetje HMP GmbH je s strani Zveznega 
raziskovalnega inštituta za prometnice (BASt) 
potrjeno kot kalibracijski inštitut za dinamične 
plošče s krožno obremenilno ploščo.

MADE 
IN 
GERMANY

O PODJETJU
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Področja uporabe 

Gradnja cest in železnic, zemeljska dela 
Zagotavljanje kvalitete pri izgradnji kanalov 
Kontrola zgoščenosti v jarkih za cevovod 
Testiranje posteljice vozišča
Testiranje nasutja temeljev
Kontrola kvalitete v vrtinah
Testiranje modula deformacije v okviru 
raziskave tal

Metoda testiranja

Dinamični obremenilni preizkus z uporabo dinamične 
plošče z lahko padajočo utežjo omogoča enostaven 
preizkus nosilnosti in kontrolo zgoščenosti tal, 
nevezanih nosilnih plasti in izboljšav tal - v samo 2 
minutah - samo namestite napravo, izvedete meritve 
in takoj ovrednotite.!

Vgrajene plasti tal je možno preizkusiti zelo hitro in 
to brez obremenitvene opore, kar omogoča hitro 
oceno stanja tudi v prostorsko omejenih razmerah. 

DINAMIČNA PLOŠČA 
Z LAHKO PADAJOČO 

UTEŽJO

Metoda testiranja je primerna za grobo zrnate in 
mešano zrnate podlage z največjo velikostjo zrn 63 
mm in se lahko uporablja za ugotavljanje 
dinamičnega deformacijskega modula tal v 
območju Evd = 15...70 MN/m².

Dinamični obremenilni preizkus je opisan v   nemških 
tehničnih predpisih za zemljino in kamen v 
cestogradnji  "TP BF-StB del B 8.3 / izdaja 2012".

Obstajajo podrobne korelacije z drugimi metodami 
za preizkušanje.

ZASTOPA IN PRODAJA
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GRADNJA ZAHTEVA 
TESTIRANJE

Nadzor del

Zaradi enostavne uporabe in zagotavljanja takojšnjih 
rezultatov meritev, je dinamična plošča s padajočo 
utežjo HMP LFG, še posebej primerna za 
spremljanje operacij znotraj podjetja. Omogoča hitre 
odločitve za nadaljevanje gradbenih del na 
gradbišču.

Minimizirajte stroške, tako, da se izognete 
nepotrebnim zgoščevalnim delom in hkrati 
optimizirajte kvaliteto vašega gradbenega projekta.
Prepričajte svoje stranke z dokazom zagotavljanja 
kakovosti vaših gradbenih projektov. Izognite se 
dragim zahtevkom za odškodnino zaradi posedanj. 
Dokumentirajte izmerjene podatke neposredno na 
terenu z izpisom rezultatov na termičnem tiskalniku 
ali pa podatke meritev prenesete in varno shranite 
v vaš osebni računalnik.

Hitro, zanesljivo in natančno ugotavljanje nosilnosti 
ter kvalitete zgoščenosti tal in nosilnih nevezanih 
plasti

S pomočjo dinamične plošče z lahko padajočo 
utežjo HMP LFG lahko namensko upravljate in 
nadzirate zgoščevalna dela ter tako izboljšate 
kvaliteto gradbenih del. 
To vam daje zaupanje, prihrani čas in denar!

ZASTOPA IN PRODAJA
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Prednosti

Hitra in varčna

hitra izvedba preiskave  – le 2 minuti za 
posamezno lokacijo meritev
rezultati meritev so na voljo takoj 
documentiranje neposredno na terenu 
vozilo za obremnitveno oporo ni potrebno

Enostavna za uporabo

majhna teža, ergonomična oblika
za delo zadostuje ena oseba
meritve tudi na težko dostopnih lokacijah 
intuitivna menujska navigacija
samodejno izvrednotenje in arhiviranje 
na voljo korelacija z drugimi testnimi metodami

Zanesljiva in natančna 

izdelana skladno z najnovejšimi tehničnimi 
standardi
natančna, robustna, vzdržljiva
kalibrirana v potrjeni kalibracijski postaji 
že več kot 30 let v uporabi po celem svetu

Nemški predpisi 

TP BF-StB B 8.3 izdaja 2012
Tehnični predpisi za zemljino in kamen 
pri gradnji cest

ZTV E-StB 09 
Dodatni pogodbeni pogoji in pravila za 
zemeljska dela pri gradnji cest

ZTV T-StB 95/02
Dodatni pogodbeni pogoji in pravila za 
nosilne plasti pri gradnji cest

ZTV A-StB 12 
Dodatni pogodbeni pogoji in pravila za 
izkopavanja na prometnicah 

RIL 836, Deutsche Bahn AG (NGT39) 
smernice za uporabo dinamične 
plošče pri gradnji nasipov za železnice

Mednarodni predpisi 

ZDA  
ASTM E2835-11 (2015) standardna metoda testiranja 
za merjenje odklona z uporabo prenosne impulzne 
krožne obremenilne plošče

Avstrija  
RVS 08.03.04 March 2008 kontrola zgoščenosti 
z uporabo dinamične plošče

Španija  
UNE 103807-2:2008 obremenitveni preizkus tal z 
uporabo dinamične plošče - del 2: Part 2: toga 
plošča, premer 2r = 300 mm, metoda 2

Slovenija  
TSC 06.720:2003 Meritve in preiskave, 
deformacijski moduli vgrajenih materialov

Dinamična plošča HMP LFG je skladna z 
nemškimi in mednarodnimi predpisi. 
Kompatibilnost zagotavljajo podrobne 
korelacije z ostalimi metodami preizkušanja.

ENOSTAVNE MERITVE

ZASTOPA IN PRODAJA
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obremenilna plošča 
z ročicama

transportno 
varovalo

padajoča utež

robustno vodilo

spustni mehanizem z vodno tehtnico

ročaj vodila

kovček z merilnim 
instrumentom, tiskal-
nikom in priborom 

NEPREMAGLJIVO HITRA IN
ENOSTAVNA ZA UPORABO

Uporaba

Uporaba dinamične plošče  z lahko 
padajočo utežjo je udobna in 
uporabniku prijazna. Interna 
diagnostika preprečuje napake pri 
meritvah v primeru občutno 
odstopajočih vrednosti.

Postopek meritve je hiter in 
enostaven, menujska navigacija 
intuitivna in razumljiva celo brez 
predhodnega poznavanja postopka.

Rezultate meritev se lahko izpiše 
neposredno na terenu. Lokacija 
meritev je dokumentirana z GPS 
koordinatami. Podatke meritev se 
lahko izvozi preko Bluetooth 
vmesnika, USB ključa ali kabla, za 
naknadno obdelavo in izdelavo 
poročil na tablici ali računalniku. 

Obsežna izbira jezikovne različice 
uporabniškega vmesnika in 
možnost individualnih nastavitev 
zagotavlja nemoteno komunikacijo 
v mednarodnih okoljih.

Postopek meritve

1
2
3

Priprava

izravnajte mesto meritve

namestite obremenilno ploščo

na ploščo namestite obremenilni 

mehanizem 

ploščo povežite z merilnim instrumentom

Meritev

vklopite merilni instrument, izberite menujsko
opcijo „Meritev“ in sledite navodilom

zaporedoma izvedite  3 predobremenilne 
udarce in zatem še 3 merilne udarce

prikaz posedka po vsakem udarcu

Izvrednotenje

vdprikaz vseh podatkov meritev in E -vrednosti

po uspešno izvedeni seriji meritev

shranjevanje, izpis ali prenos podatkov meritev

samodejen izračun in prikaz vseh podatkov 

ZASTOPA IN PRODAJA
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Video prikaz: 
www.hmp-online.com

Najnovejša generacija naprave

velik barvni grafični display 3,5“ 
senzor svetilnosti in osvetlitev ozadja 
> zagotavlja optimalno vidnost v vseh pogojih 
enostavna menujska navigacija
integriran G PS modul za določanje lokacije 
integriran komunikacijski Bluetooth modul 
vmesnik za termični tiskalnik, USB vmesnik
funkcija pomoči
učinkovit, hiter 32-bitni procesor
interni pomnilnik kapacitete do 1000 serij meritev 
visoko zmogljiva polnilna litij-polimerna baterija 
> zagotavlja dolgotrajno pripravljenost za delo

Odlična komunikacija

Prenos podatkov na tablico, pametni telefon ali 
računalnik z uporabo Android aplikacije  
HMPtransfer, USB ključa ali kabla
Spletna aplikacija HMPreport, zaščitena z 
geslom > dostop do podatkov meritev v 
realnem času, kjerkoli 
menujski vmesnik in aplikacija v več jezikih

Zanesljivost
Za delo z dinamično ploščo z lahko padajočo 
utežjo zadostuje ena oseba, tudi brez predhod-
nega znanja.

Zaradi vgrajene najnovejše tehnologije je merilni 
instrument majhen, priročen, enostaven za 
uporabo in izjemno natančen.

Merilni instrument je odporen na škropljenje 
vode, zato lahko nemoteno opravljate delo tudi 
v slabih vremenskih pogojih. Tudi vsi deli 
naprave so površinsko zatesnjeni.

USB ključ 4 GB z naloženim
video prikazom uporabe 

Nov uporabnik? Brez skrbi, video posnetek 
na priloženem USB ključu, predstavi 
postopek meritve v nekaj minutah.
Vedno na voljo in hitro dostopen.

PREMIUM MODEL 

ZASTOPA IN PRODAJA

M: 031 524 225  E: info@celab.si  I: www.celab.si



9

ZANESLJIVI REZULTATI 
NA VOLJO TAKOJ

Lažje ne gre! Intuitivna 
menujska navigacija

Uporabniški vmesnik pri HMP LFGpro je izjemno 
prijazen za uporabnika. Za izvedbo meritve samo 
sledite navodilom na zaslonu.

Začetni prikaz

Dobrodošli. Začetni display prikazuje status 
napolnjenosti merilne naprave in tiskalnika ter 
status GPS in Bluetooth povezave. Obvestila 
opozorijo na morebitne kritične vrednosti, da 
napravo pravočasno pripravite za uporabo.

Meritev
Po potrditvi te menujske opcije s tipko 
ENTER, vas naprava vodi skozi postopek 
meritve. 
Zvočni signal naznani, da je naprava 
pripravljena na izvedbo meritve. 
Funkcija pomoči nudi dodatne nasvete 
glede postopka meritve. 
Interna diagnostika preprečuje napake pri 
meritvah v primeru občutno odstopajočih 
vrednosti.

Nastavitve

Prilagodite prikaz in nastavitve 
naprave po vaših željah. Izberite 
jezik menujske navigacije in 
nacionalno merilno enoto.

Podatki meritev

Tukaj so vsi shranjeni podatki 
meritev, pregledno razvrščeni in na 
voljo za nadaljno obdelavo in 
dokumentiranje.

Po izvedenem tretjem udarcu se prikažejo 
vrednosti posameznih posedkov, povprečje 
posedkov Sm, hitrost deformacije in 
izračunan deformacijski modul Evd.

Podatke serije meritev, GPS lokacijo in 
krivulje posedkov, si lahko ogledate, 
natisnete, zbrišete ali jih prenesete za 
kasnejšo obdelavo.

ZASTOPA IN PRODAJA
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Podatki meritev

Izberite posamezno serijo meritev 
in si oglejte podrobnosti, krivuljo ali 
podatke o lokaciji.

Izvoz

Izvozite podatke meritev preko USB, Bluetooth (aplikacija 
HMPtransfer) neposredno v oblak ali vaš računalnik, za arhiviranje ali 
nadaljno obdelavo. Poročila lahko sodelavci pripravijo v pisarni ko ste 
vi še na terenu. 

VREDNOTENJE

ZASTOPA IN PRODAJA
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Dokumentiranje

Izpis 
Dokumentirajte rezultate meritev takoj, 
neposredno na terenu z uporabo termičnega 
tiskalnika.

Izdelava poročil
Uporabite spletno aplikacijo HMPreport, za 
izdelavo profesionalnih poročil z vključenim 
vašim logotipom in kontaktnimi podatki. Dostop 
do podatkov v oblaku ali na računalniku. 
Aplikacija omogoča shranjevanje podatkov 
meritev v bazo podatkov in možnost 
enostavnega iskanja ter naknadne obdelave.

Posedek in 
hitrost posedka

Datum/ura

Profesionalni 
izgled

Dinamični deformacijski 

modul Evd

Razmerje
posedek/hitrost s/v

Krivulje posedanja

VREDNOTENJE    ARHIVIRANJE    IZDELAVA POROČIL

kontaktni podatki 
pogodbenik

ZASTOPA IN PRODAJA
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Osnovni model 
Vgrajene osnovne funkcije – v uporabi že
več kot 30 let po celem svetu!

Tehnične lastnosti

velik grafični display (62 x 35 mm) 
enostavna menujska navigacija
zvočni signal ko je pripravljena za merjenje 
Bluetooth komunikacijski vmesnik
izhod za tiskalnik
vhod za GPS  modul za določanje lokacije 
interni pomnilnik za 500 serij meritev
več kot 1000 serij meritev z enim baterijami

USB ključ 4 GB z naloženim 
video prikazom uporabe

Nov uporabnik? Brez skrbi, video posnetek 
na priloženem USB ključu, predstavi 
postopek meritve v nekaj minutah.
Vedno na voljo in hitro dostopen.

Intuitivna menujska navigacija: 
izberi, potrdi, končano!

Enostaven in hiter dostop do 
shranjenih podatkov

Individualne nastavitve Odlična komunikacija!

Prenos podatkov na tablico, pametni telefon ali 
računalnik z uporabo Android aplikacije  HMPtransfer, 
USB ključa ali kabla
Spletna aplikacija HMPreport, zaščitena z geslom 
> dostop do podatkov meritev v realnem času, kjerkoli 
menujski vmesnik in aplikacija v več jezikih

HMP LFG4 8517

Naprava 

Meritev 
Podatki meritev 
Nastavitve

No. Datum Ura Evd
1 12.03./09:29 57.7
2 12.03./09:40 56.3
3 12.03./10:24 51.0
4 15.03./08:34 51.9
Pomik naprej 
Pomik nazaj
Nazaj

Utež             10kg
GPS X

 MN/m2Enota
Datum kalib. 

ZASTOPA IN PRODAJA
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Tehnični podatki

Elektronski merilni instrument
Merilno območje posedka 0,1 do 2,0 mm ± 0,02 mm 	 

Merilno območje Evd < 225 MN/m² 	 

Delovno temp. območje 0 do 40 °C 	 

	 Robustna, odporna na škropljenje vode, priključni 

kabel z visoko kvalitetnim LEMO konektorjem

Grafični display v mm 56 x 73 38 x 68
barven, s senzorjem svetlosti in osvetlitvijo ozadja 

črno/bel  

Funkcija pomoči 

Hiter, učinkovit 32-bitni procesor 

Bluetooth, USB, priključek za termični tiskalnik 	 

GPS modul za zaznavanje lokacije 	 opcija

Dimenzije v mm 210 x 100 x 31 211 x 100 x 26
Kapaciteta internega pomnilnika (serije meritev) 1000 500
Napajanje: 

visoko zmogljiva polnilna litij-polimerna 
baterija 3,7 V, 6300 mAh 	

4 x R6 baterijski vložki 

Menujska navigacija (na voljo 18 jezikov) 	 

Obremenilni mehanizem
Skupna teža 15,0 kg 	 

Teža padajoče uteži 10,0 kg 	 

Največja sila udarca 7,07 kN 	 

Trajanje udarca 17,0 ± 1,5 ms 	 

Material: pocinkano/kromirano jeklo 	 

Vzmetni element: 17 diskastih vzmeti 	 

Obremenilna plošča
Premer 300 mm, debelina 20,0 mm 	 

Teža 15,0 kg, material: pocinkano jeklo 	 

Obseg dobave

Dinamična plošča z lahko padajočo utežjo HMP LFG 

skladna z  nemškimi tehničnimi predpisi za zemljino in kamen v 
cestogradnji  "TP BF-StB del B 8.3 / izdaja 2012".

sestavljena iz:
Obremenilni mehanizem z vodno tehtnico
Obremenilna plošča s senzorjem pospeška
Elektronski merilni instrument v zaščitnem aluminijastem kovčku. 
Prikaz in shranjevanje vrednosti posedka, hitrosti posedka 
(razmerje s/v), deformacijski modul Evd and krivulja posedka
USB ključ z video prikazom uporabe in navodili za uporabo, 4 GB

Opcijska nadgradnja 

Zaradi modularne sestave osnovnega modela lahko kupite le tisto, kar 
dejansko potrebujete. Na voljo pa je tudi profesionalni model z dodatnimi 
možnostmi.

Garancija

2 leti garancije
10 letna dobavljivost nadomestnih delov 
lokalna poprodajna podpora in servis 
certificirana proizvodnja po EN ISO 9001:2008 
razvoj in proizvodnja v Nemčiji
usposobljen in kompetenten kader

TEHNIČNI PODATKI & OBSEG DOBAVE

OF GUARANTEE
OF GUARANTEE
OF GUARANTEE
OF GUARANTEE
OF GUARANTEE
OF GUARANTEE
OF GUARANTEE
OF GUARANTEE
OF GUARANTEE
OF GUARANTEE
2 YEARS2 YEARS2 YEARS2 YEARS2 YEARS2 YEARS2 YEARS2 YEARS2 YEARS2 YEARS
OF GUARANTEE2 YEARS SPARE PART

GUARANTEESPARE PART

GUARANTEESPARE PART

GUARANTEESPARE PART 

GUARANTEESPARE PART 

GUARANTEESPARE PART 

GUARANTEESPARE PART 

GUARANTEESPARE PART 

GUARANTEESPARE PART 

GUARANTEESPARE PART 

GUARANTEE

10 YEARS
10 YEARS
10 YEARS
10 YEARS
10 YEARS
10 YEARS
10 YEARS
10 YEARS
10 YEARS
10 YEARS
SPARE PART

GUARANTEE
10 YEARS

ZASTOPA IN PRODAJA
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PRIBOR

Dodatni opcijski pribor

Termični tiskalnik

Majhen, hiter termični tiskalnik s 
papirjem odpornim na svetlobo. 
Stanje napoljenosti tiskalnika je 
prikazano na merilnem instrumentu. 
Dokumentirajte rezultate meritev 
takoj, neposredno na terenu.

Transportni voziček

Za udoben transport dinamične plošče in 
pribora na lokacijo meritve. Naprava in pribor 
so varno pritrjeni, pa vendar takoj pripravljeni 
za uporabo. 
Prostorsko varčen zložljiv voziček je dovolj 
majhen, da gre v prtljažnik. 

Android aplikacija HMPtransfer

Za priročen prenos podatkov 
preko Bluetooth/pametnega 
telefona, iz terena neposredno v 
pisarno. 

Spletna aplikacija HMPreport

Spletna aplikacija za enostavno 
izvrednotenje in obdelavo podatkov 
meritev. Omogoča dodajanje 
podrobnosti o lokaciji meritev, izdelavo 
profesionalnih A4 poročil in arhiviranje 
podatkov za kasnejšo uporabo.

GPS – zunanji Bluetooth-GPS-sprejemnik

Kompatibilen z HMP LFG4, za zajem 
koordinat lokacije meritve.

Magnetna nosilna plošča

Za varno odlaganje obremenilnega 
mehanizma. 
Tako imate prosti obe roki za nameščanje 
obremenilne plošče.

Robusten zaboj za  transport

Lesen zaboj za varno shranjevanje in 
transport naprave.

ZASTOPA IN PRODAJA
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Interne raziskave in razvoj ter 
sodelovanje s priznanimi inštituti, kot 
na primer Fraunhofer inštitut v  
Magdeburgu, zagotavlja konstanten 
nadaljni razvoj naših naprav.

Več kot 30 let izkušenj ter certificiran 
oddelek za kalibracije in popravila,   
zagotavlja vsestransko podporo in 
večletno brezhibno delovanje vaše 
naprave!

Osnovni model za učinkovit nadzor ali 
izpopolnjen model z dodatnimi 
možnostmi. Kupite le tisto kar 
dejansko  potrebujete. 

Modularna sestava HMP opreme za 
testiranje omogoča hitro in cenovno 
ugodno naknadno nadgradnjo.

Da se lahko zanesete:

Nemška proizvodnja, certificirana po EN ISO 9001:2008 
Kalibracijski inštitut – pooblaščen s strani državnega 
raziskovalnega inštituta za prometnice
2 leti garancije
10 letna dobavljivost nadomestnih delov
Več kot 30 let izkušenj z razvojem, proizvodnjo in storitvami 
Profesionalna podpora - kompetenten kader.

Zgodovina

20161981

from Magdeburg
from Magdeburg
from Magdeburg
from Magdeburg
from Magdeburg
from Magdeburg
from Magdeburg
from Magdeburg
from Magdeburg
from MagdeburgThe original one

The original one
The original one
The original one
The original one
The original one
The original one
The original one
The original one
The original one

from MagdeburgThe original one

ZASTOPA IN PRODAJA

M: 031 524 225  E: info@celab.si  I: www.celab.si
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Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Vaš kompetenten lokalni partner:

HMP PDG
Statična plošča
DIN 18134 izdaja 2012 
ASTM D1195, 1196
BS 1377 Part 9:1990-08

HMP LFG
Dinamična plošča 
TP BF-StB B 8.3 izdaja 2012 
ASTM E2835-11 (2015) 

HMP SON
Avtomatski zajem in 
obdelava podatkov 
penetracije
EN ISO 22476-2

HMP DEN 
Določanje gostote tal 
DIN 18125 del 2

Razvoj, proizvodnja in storitve 
– oprema za mehansko preizkušanje tal

M: 031 524 225  E: info@celab.si  I: www.celab.si


