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Historia firmy Weighwell.

Firma Weighwell powstała w 1988 roku. Od samego początku firma zaczęła specjalizować się
w usługach związanych z aparaturą pomiarową w tym kalibracją sprzętu ważącego niezależnie od
kształtu czy wielkości elementu ważonego. Tak więc w ofercie firmy znalazł się pełen zakres wag
począwszy od wag laboratoryjnych a na wagach pomostowych kończąc. Równocześnie ze sprzedażą i
wynajmem wag, Weighwell prowadził prace projektowe nad własną aparaturą pomiarową i wkrótce
rozpoczął jej produkcję.

W  1995  roku  Weighwell  po  raz  pierwszy  zdobył  nagrodę  przyznawaną  przez  brytyjskie
Ministerstwo Handlu i Przemysłu (DTI) za innowacje techniczne. Wyróżnienie to przypadło firmie za
zaprojektowanie  i  wyprodukowanie  "Przenośnego  Systemu  Ważącego  Wózków  Kolejowych"
przygotowanego na zlecenie  firmy ABB Transportatlon.  System ten pomógł  rozwinąć  technologię
produkcji wózków na potrzeby przemysł kolejowego. 

Dał on producentom wózków możliwość poznania rozłożenia ciężaru pojazdu, w wyniku czego
możliwe było ustawienie parametrów technicznych uwzględniających nawet fakt ścierania się obręczy
kół. Praca nad tym projektem pozwoliła firmie Weighwell rozpoznać potrzeby przemysłu kolejowego,
dla  którego  zasadniczym  problemem  stało  się  wkrótce  wykolejanie  pociągów  pasażerskich  i
towarowych powodowanych nieprawidłowym rozkładem ciężaru.

W roku 1996 Weighwell został uhonorowany kolejną nagrodą DTI za innowacje techniczne tym
razem przyznaną  mu  za  Przenośną  Wagę  Kolejową  (Portable  Train  Weigher  -  PTW)  i  po  wielu
miesiącach pracy nad projektem oraz po przeprowadzeniu licznych testów produkt został ostatecznie
wypuszczony na rynek w 1997 roku podczas wystawy Railtex Show w Londynie. Najważniejsze firmy
kolejowe w WIk. Brytanii bardzo szybko zdały sobie sprawę z olbrzymich możliwości oszczędności
tkwiących w PTW, a jednocześnie z faktu, iż system ten zapewnia precyzyjność pomiarów a co za tym
idzie bezpieczeństwo; w efekcie Weighwell oraz PTW otrzymały zgodę brytyjskich kolei (Railtrack) na
wprowadzenie do użytkowania. 

Następnie  Weighwell  wyróżniono  nagrodą  "Best  Growth  through  Technology"  (Najlepszy
Wzrost poprzez Technologię) przyznawaną przez dziennik Daily Telegraph, przez co firma umocniła
swoją pozycję na rynku. Obecnie Weighwell, jako akredytowana firma dostawcza, wypracował własną
sieć odbiorców pozyskując m.in. takich klientów jak Siemens, Adtranz, Bombardier i Alstom. Firma
Weighwell  produkuje opatentowane przenośne wagi kolejowe oraz szereg systemów ważących do
taboru kolejowego na indywidualne zamówienie. W 1999 roku aparatura PTW uzyskała tytuł produktu
tysiąclecia, który został wystawiony w "Spirali Innowacji" (Spiral of lnnovation) w Gmachu Tysiąclecia
(Millennium Dome) w Londynie.

Więcej  informacji  o  oferowanych  urządzeniach  uzyskają  Państwo  po  przesłaniu  zapytania  lub na
stronie producenta: www.weighwell.com
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