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STAND TESTARE  FRÂNA   B 67 A  -   - GERMANIA  
 
 
 
 
CARACTERISTICI  TEHNICE STAND DE FRANARE  B 67 A: 
- greutatea maxima pe axa: 3 T       
- motoare cu putere:          2 x 4 Kw  
- domeniu de măsurare:        0 – 6000 N  
- viteza de testare (role):             5 km/h 
- diametru  role:                           200 mm 
- ecartament min/max.:               800/2200 mm 
- acoperire role:                           criblura dura de bauxita 
- alimentare – protecţie:  400 V, 50 Hz - siguranţe 3 x 25 A 
- greutate – dimensiuni:  425 Kg, 680 x 2260 x 260 mm 
- coeficient de frecare role: 0,8 uscat si umed 
 
 
 
 

DOTARE STANDARD, DESCRIERE, FUNCŢIILE  SI  FACILITATILE  APARATULUI: 
- soft in limba Româna 
- pregătit pentru montarea testerului de amortizoare 
- auto diagnoza erorilor (afişare de coduri de eroare) 
- unitate centrala de comanda cu întrerupător de urgenta 
- cantar 
- sistem testare 4WD (tracţiune 4 x 4). 
- telecomanda. 
- cablu RS232 pentru conectare PC (15 m). 
- afisare pe PC (PC-ul nu este inclus in pret) 
- pedometru (măsurarea forţei de apăsare pe pedala) cu conectare prin cablu. 
- pornire automata a monitorizării procesului la intrarea vehiculului pe role 
- decuplarea automata la atingerea alunecării cu oprirea acelor la valoarea maxima si repornire automata 
- decuplare automata după ieşirea din role 
- carcasa compacta galvanizata si capace pentru role. 
- pregătit pentru cuplarea in reţea cu analizor de gaze, opacimetru, tester de suspensie. 
- pregătit pentru cuplare cu placa de  convergenta pentru verificarea unghiului de deviaţie laterala. 
 

GARANŢIE: - 24 luni de la livrare. 
 

TERMEN  DE  LIVRARE: - din stoc sau in maxim 30 zile de la comanda ferma. 
 
 

Preturile includ livrarea, instalarea si punerea in funcţiune a aparatelor, instruirea personalului, service in garanţie. Se asigura 
service post-garanţie prin contract sau intervenţie la cerere.  
 
 
 


