
Firma TERRATEST® oferuje jako
pierwszy producent na świecie
aplikację Androida do sterowa-
nia lekkiej płyty dynamicznej.
TERRATEST 5000 BLU przeka-
zuje dane przez Bluetooth® z
lekkiej płyty obciążającej rów-

nież do smartfona. Zaleta jest
oczywista: komputer pomiarowy
nie musi być ustawiany podczas
pomiarów obok urządzenia
mechanicznego. Tak więc ope-
rator ma obie ręce wolne do
obsługi płyty. W trybie pomiaru

ciągłego komunikacja z użytkow-
nikiem odbywa się za pomocą
diod LED płyty, bez koniecz-
ności dotykania i obsługi smart-
fona. Komórka może więc wygod-
nie pozostawać w kieszeni. Wyniki
pomiarów mogą być wysyłane
ze smartfona do zleceniodawcy
lub do biura w czasie prawie
rzeczywistym przez e-maila jako
plik PDF. Teksty, takie jak zle-
ceniodawca, nazwa projektu,
lokalizacja budowy itd. mogą być
wpisane do smartfona. Przez
funkcję aparatu fotograficznego
smartfona istnieje możliwość
włączenia zdjęć punktu pomiaro-
wego bezpośrednio do protokołu.
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EUROVIA bada bezprzewodowo
Urządzenia z Bluetooth® dla filii w Berlinie, Stuttgarcie i Xanten

Dostawa trzech płyt dynamicznych TERRATEST 5000 BLU z mobilnym systemem pomiaru CARRELLO i skrzyniami transportowymi MEDIOLAN do
Eurovia Teerbau NL Xanten. Pracownicy byli szkoleni we właściwej praktycznej obsłudze lekkich płyt dynamicznych podczas każdej dostawy.

Deutsche 
Reihenhaus AG
mierzy z TERRATEST®

Ponad 5.000 rodzin znalazło
dotychczas swój nowy dom
w Deutsche Reihenhaus AG.
Ta niemiecka f i rma budo-
wlana tworzy wysokiej jakości
domy pod k lucz  w ca łych
Niemczech, często rewitali-
zowane  są  ca łe  dz ie ln ice
miast. Oczywiście zapewnie-
nie jakości tych projektów
budowlanych jest najwyższym
priorytetem. Aby efektywnie
dokonywać samokontrol i ,
Deut sche  Re ihenhaus  AG
zainwestowało teraz w najno-
wocześniejszą technologię po-
miaru nośności i zagęszczania
gruntu f i rmy TERRATEST ®.
" Lekka  p ły ta  dynamiczna
TERRATEST 5000 BLU przeko-
nała nas wszystkich na całej
linii", mówi Alexander Schmidt-
Saraceni,  "urządzenie jest
absolutnie niesamowicie proste
w użyciu a sterowanie przez
B l u e t o o t h ® j e s t  o g r o m n ą
zaletą w stosunku do trady-
cyjnych urządzeń kablowych",
powiedział dalej Alexander
Schmidt-Saraceni. "Sprawdza-
my lekką płytą dynamiczną
TERRATEST® głównie jakość
zagęszczania podłoży przed
wykonaniem płyt fundamento-
wych". Wykorzystując lekką
płytę obciążaną dynamicz-
nie  TERRATEST 5000 BLU
firma Deutsche Reihenhaus AG
d o k u m e n t u j e  n a j w y ż s z e
standardy jakości na swoich
budowach osiedli mieszka-
niowych w Kaiserslautern i
w Kolonii.

Aplikacja do przesyłania danych
Bluetooth® umożliwia przekazywanie danych na smartfona

Kierownicy Palm i Roers z firmy Wayss &
Freytag Ingenieurbau AG przejmują płytę
dynamiczną do użytku

Wayss & Frei tag
bada z TERRATEST®

Do budowy tunelu o długości
395 metrów pod Europagarten
we Frankfurcie nad Menem
TERRATEST® dostarczył firmie
Wayss & Freytag Ingenieurbau
AG płytę dynamiczną TERRA-
TEST 4000 USB z połączeniem
kablowym. Łączna kubatura
prac ziemnych to blisko 20.000
metrów sześciennych. Wartość
prac przy budowie tunelu
składającego się z trzech rur z
funkcjami komunikacji drogowej
i szynowej wynosi 21 mln euro.
Płyta dynamiczna pomaga przy
jak najefektywniejszym wyko-
naniu prac ziemnych. Tunel pod
Europagarten będzie gotowy
pod koniec 2016 roku.

Eurovia Vinci zamówiła dzie-
więć lekkich płyt dynamicz-
nych TERRATEST 5000 BLU i
stosuje je do optymalizacji kon-
troli zagęszczenia i nośności w
budownictwie ziemnym i dro-
gowym w swoich oddziałach w
Berlinie,  Stuttgarcie  i w Xanten.
Pracownicy byli szczególnie
przekonani niezawodnością
bezprzewodowego połączenia
Bluetooth® o zasięgu około 10
metrów. Przed zakupem urzą-
dzeń transmisja danych była przez
Eurovię gruntownie sprawdzana.
Na początku niedowierzano
takiej niezawodności i stabil-
ności łączności przez Bluetooth®.
Płyta obciążająca i elektronika
pomiarowa łączą się ze sobą w
ciągu dwóch sekund auto-
matycznie przez naciśnięcie
przycisku. 

Carrello i Mediolan
z 9 lekkimi płytami
Wszystkie płyty zostały dostar-
czone ze skrzyniami transporto-
wymi MEDIOLAN i mobilnymi
systememami pomiaru CARRELLO.
Pracownicy Eurovii szczególnie
docenili zalety CARRELLO, po-
nieważ od lat dźwigali po budo-
wach ciężkie, ważące 35 kg urzą-
dzenia. Mobilny system pomiaru
może płytę dynamiczną zaha-
czyć za ukośne uchwyty i prze-
mieścić ją po placu budowy.
Przy tym jest zawsze gotowa do
pracy, a pomiary nośności można
dokonać w ciągu kilku sekund.  

Dostawy urządzeń z Bluetooth®

do Eurovi i  obejmowały we
wszystkich trzech oddziałach
solidne przeszkolenie w obsłu-
dze lekkich płyt dynamicznych,
instalację i wyjaśnienie oprogra-
mowania na PC „TERRATEST 2.0“
przeznaczonego do analizy i
opracowania wyników pomia-
rów.

Wszystkie płyty obciążające urządzeń 
TERRATEST 5000 BLU były wygrawerowane

przez TERRATEST® dwukolorowym 
znakiem firmowym Eurovia Vinci
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TERRATEST 5000 BLU może być obsługiwany
przez aplikację smartfona. Dane pomiarowe
są przesyłane przez Bluetooth® z płyty
obciążającej do elektroniki pomiarowej. 
Dane są więc przekazywane w czasie rzeczy-
wistym z budowy przez e-maila jako plik PDF
do klienta lub do biura.

TERRATEST

TERRRATEST 5000 BLU

Jakość zagęszczenia odgrywa dużą rolę przy
budowie wałów przeciwpowodziowych.
Ochrona wybrzeża kontroluje z TERRATEST®

Team z Hamburg Port Authority będzie od
tej chwili używać TERRATEST 5000 BLU do
optymalizacji prac zagęszczeniowych

Ochrona wybrzeża
z  T E R R A T E S T ®

W lipcu TERRATEST® dostarczył
do kra jowego zarządu ds .
ochrony wybrzeża, parku naro-
dowego i ochrony morza landu
Szlezwik-Holsztyn w Husum
płytę dynamiczną TERRATEST
4000 USB. Urządzenie będzie
stosowane  przy budowie grobli
i budowie dróg. Prace ziemne
w zakresie ochrony wybrzeża
muszą być wykonywane ze
szczególną starannością. Jakość
zagęszczenia odgrywa dużą rolę
przy budowie wałów przeciwpo-
wodziowych. Ma to kluczowe
znaczenie dla trwałości wałów
w nagłych przypadkach.

Port w Hamburgu
stawia na TERRATEST®

Hamburg Port Authority jest
odpowiedzialny od 2005 roku
za przeprowadzenie projektów
infrastrukturalnych w ham-
burskim porcie. Jako  największy
niemiecki port i drugi co do
wielkości port kontenerowy w
Europie port w Hamburgu o
obszarze ponad 72 ha jest znaczą-
cym czynnikiem gospodarczym.
Hamburg Port Authority jest
odpowiedzialny za funkcjono-
wanie i dalszy rozwój portu.
Obecnie HPA inwestuje w
lekką płytę dynamiczną TERRA-
TEST 5000 BLU, aby zoptyma-
lizować projekty związane z
pracami budowlanymi ziemnymi
i drogowymi portu Hamburg.


