STAND FRANĂ CLASA II – AUTOTURISME AUTOUTILITARE SI SUV-uri
MODEL: RHM 4000
Stand de frâna pentru testarea forțelor de frânare la turisme si microbuze cu sarcina pe axa de 4 tone.
Rezultatul măsurătorilor afișate pe unitatea PC cu grafica intuitiva ce ghidează utilizatorul pe tot parcursul
utilizării standului. Posibilitate de operare in regim automat sau manual.

Caracteristici generale:









Greutate maxima per axa 4000 Kg
Testare vehicule 4x4
Compatibil cu Analizor gaze - Opacimetru - Turometru electronic
Pornirea automată a standului de frânare
Oprire automată la limita de patinare cu oprire prin indicator și repornire automată
Funcție standard pentru ieșirea ușoara din stand când se testează axa motrica
Oprire automată după ieșirea din standul de frâne
Rezultatul testelor sunt tipărite in mod automat

Unitate de comanda RHM




Cutie rezistenta la șocuri imprevizibile ce nu necesita operații speciale de întreținere.
Compactă si ușor de instalat pe orice suprafața (podea sau perete)
Componentele electronice sunt protejate si montate în siguranță într-o carcasă ușor
accesibilă

Date tehnice:
Sistem de măsurare

DMS

Sarcina max. pe axa

4,0 t

Testare si vehicule

4x4

Viteza de testare

5,4 km / h

Putere motoare

2x4,6 kW

Diametrul rolei

206 mm

Lungimea rolei

723 mm

Distanta dintre role

400 mm

Domeniu de măsurare

0 ÷ 6 kN

Coeficientul de frânare uscat / umed

0,8 / 0,6

Ecartament min.

780 mm

Ecartament max.

2.200 mm

Înălțimea standului de frână

280 mm

Lungimea standului de frână

2.320 mm

Lățimea standului de frână

680 mm

Alimentare electrica

3 x 230/3 x 400V 50/60 Hz

Greutatea standului de frână

480 kg

Condiții de lucru:
Temperatura

-5 ÷ +40 ºC

Umiditate relativa

< 95%

Complet de livrare:
 Set role cu dispozitiv de cântărire integrat
 Unitate centrala de comanda
 Consola centrala pentru PC - Monitor - Imprimanta
 Manual de utilizare Certificat CE - Declarație de Conformitate
 Telecomanda IR
Opționale:
 Calculator
 Monitor
 Imprimanta
 Detector Jocuri articulații
 Tester amortizoare suspensie
 IC perform Tablet Mode (posibilitate de operare cu ajutorul unei tablete)

