
  

Bemutatkozás: 

Az MMC Kft. 1991-ben alapított családi vállalkozás. Ügyvezetője -megalakulása óta - Meskó Árpád 
okl. villamosmérnök. 

1967-től dolgozott a Metripond Mérleggyárban, kezdetben tervezőként, majd végigjárva a vezetői 
lépcsőfokokat, végül 1989-ben műszaki igazgatóként. 

Az erőmérőcellás elektronikus mérlegek fejlesztésében mindvégig részt vett, ezen a területen így 
összességében 48 éves gyakorlattal rendelkezik. 

3 szabadalma van mérlegekkel kapcsolatosan, továbbá korábban évekig képviselte Magyarországot a 
Nemzetközi Méréstechnikai Szövetség  az IMEKO Erő- és Tömegmérési  bizottságában. 

Az MMC Műszer Kft mindenféle elektronikus mérleggel foglalkozik, pl. közúti és vasúti hídmérlegek, 
tartály-, szalagmérleg és mindenféle speciális mérőrendszer tervezésével, gyártásával, szerelésével 
és üzembe helyezésével. 

Legjelentősebb termékcsoport a Vasúti hídmérleg család.  2010 óta ezeket a mérlegeket korszerű, 
egyes definíció szerint akna nélküli , de valójában sekélyaknás kivitelben, előre gyártott vasbeton 
aknával szállítja a cég. Ez a technológia a telepítést rendkívüli módon meggyorsítja, 1 hét alatt a 
vasúti földmunkától a hitelesítésig bezárólag minden munkát be lehet fejezni. A vasúti hídmérlegek 
telpítésével kapcsolatos valamennyi teend őt, beleértve a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál  történő 
engedélyeztetést , a vasbeton aknák tervezését, gyártását , a hegesztett acélhidak tervezését , 
gyártását , a műszerezés  és számítástechnikai rendszer létesítését  és programozását , a mérleg 
helyszíni szerelését , a vasúti pályába  történő beépítését , hitelesítését , mind az MMC Kft 
munkatársai  ill. a speciális területek igényének megfelel ően szak-alvállalkozók végzik . 

A Vasúti hídmérleg család  a statikus és dinamikus mérlegek számos változatát takarja. Statikus 
mérésre két-vagy több mérleghidas mérlegek készülnek 10-24m hosszban, kereskedelmi III. 
osztálypontossággal. Vonatszerelvények csak menet közbeni mérésére (dinamikus mérleg) OIML 
R106 szerinti 0,5 osztálypontossággal egyhidas, kombinált statikus- és dinamikus mérésre többhidas 
változatú mérleg áll rendelkezésre. Az MMC Műszer Kft. által ajánlott több rövid mérleghidas vasúti 
mérlegek előnye, hogy , hogy a mérlegmezők kombinációjával az adott vagont ( „szét- vagy lazán 
kapcsolt „ szerelvényben)  mérlegelni lehet anélkül, hogy egy el őző vagy következ ő vagon a 
kiválasztott mérlegre „rálógna”.  

Egy hidas dinamikus mérleg (4,5m)                        Három mérleghidas statikus mérleg (20m) 
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