
 Onze Society
ISWIM brengt gebruikers, onderzoekers, en fabrikanten bijeen van 
systemen  voor het wegen van voertuigen in beweging. Dit betreft 
systemen geïnstalleerd in, op of onder wegdekken, bruggen, 
spoorwegen en aan boord van voertuigen. Het lidmaatschap van 
ISWIM is gratis voor individuele leden.

 Onze Doelen
De doelstellingen van ISWIM zijn het ondersteunen van:
• de ontwikkeling van Weigh-In-Motion technologiën en;
• de wijdere verspreiding van de toepassing van WIM systemen 

en data.

 Onze Activiteiten
Dit doen we door: 
• Organisatie van internationale conferenties, regionale seminars 

en workshops, over WIM technologie en haar toepassingen. 
• Ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikke-

lingsprojecten op het gebied van WIM.
• Ondersteuning van de ontwikkeling van standaarden voor WIM 

technologieën en toepassingen.
• Publikatie van papers en artikelen in internationale tijdschriften.
• Promotie van de toepassingen en het gebruik van WIM 

systemen en data op beurzen en tentoonstellingen.
• Het leveren van een platform voor discussie over vele 

aspecten van WIM.

 Uw Voordelen
Als gebruiker:
• Een WIM User Guide met een eenvoudige, maar volledige 

introductie van WIM.
• Toegang tot Practitioners Guides met ervaringen van medege-

bruikers met specifieke aspecten van WIM;
• Volledige toegang tot een interactieve bibliotheek met papers 

over de toepassingen van WIM.
• Een overzicht van - en links naar - de belangrijkste fabrikanten 

en consultants van WIM systemen.

Als onderzoeker:
• Een interactieve bibliotheek op onze website met een volledige 

verzameling met papers en rapporten.
• Toegang tot alle papers van afgelopen ISWIM conferenties en 

seminars.
• Een platform voor de uitwisseling van onderzoeks-ideeën en 

-resultaten.
• Een strategische onderzoeksagenda* (met beschrijving van 

doelgebieden voor toekomstige ontwikkelingen.)

Als fabrikant:
• Een online platform voor de promotie van uw technologieën, 

oplossingen en diensten.
• De mogelijkheid om deel te nemen aan tentoonstellingen bij 

ISWIM conferenties, seminars en workshops.
• Een marktoverzicht van installaties per regio inclusief aantal ge-

instrumenteerde rijstroken, toepassingen en soort technologie*.
• De mogelijkheid om input te geven voor internationale 

specificaties en testprocedures.

Verder ontvangen alle ISWIM-leden de ISWIM Newsletter met de 
laatste ontwikkelingen in de wereld van Weigh-In-Motion.

* aan deze ISWIM producten wordt nog gewerkt.
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 WIM Fabrikanten verbonden met ISWIM

 Consultants verbonden met ISWIM

www.camea.cz www.pesage-captels.comwww.ciemsa.com.uy

www.kistler.com

www.exceltech.com.au

www.sterela.fr

www.irdinc.com

www.mikros.co.za

www.ecm-france.com www.gecscales.com

www.q-free.comwww.intercompcompany.com

www.axtec.co.uk www.betamont.sk www.vanjee.net

www.cestel.euwww.cross.cz

www.iwim.it www.traffic-data-systems.com

www.te.com

www.osmos-group.com www.mt.com/vehicle www.tramanco.com.au www.dynaweigh.com

www.corner-stone-int.com www.nmi.nl www.fimau.comdoupal@hispeed.ch www.staticmotion.co.za
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