Jarrudynamometrit
BPS-Kompakt-3.0 ja BPS-Kompakt-3.5

Henkilö- ja pakettiautoille, joiden
akselimassa on 3,0 tai 4,0 t
Automaattinen nelivetotesti ja
ohjelma sähköisille seisontajarruille

Uusinta tekniikka nykyautojen jarrujen testaukseen


Kuumasinkitty yhtenäinen telasto, varustettavissa vaaka-antureilla.



Pyöröhitsatut telat todellisen jarrutehon mittaamisen märilläkin renkailla.



Sähkö- ja kytkentälaatikko käyttökytkimellä, IP 65 roiskevesisuojattu, väyläkaapeli näytölle



Selkeälukuinen, iso osoitinnäyttö, vaihtoehtoisesti PC-versio digitaalinäytöllä (monitorilla) tai osoitin- ja
digitaalinäytön yhdistelmänä.



Jarruvoimaeron näyttö merkkilampulla tai osoitinnäytöllä 0 – 50 %.



Elektroninen jarruvoimien mittaus digitaaliantureilla (DMS).



Manuaalinen tai automaattinen testin kulku: käynnistys- ja katkaisuautomatiikka, näytön lukitus,
uudelleenkytkeytymisautomatiikka, teloilta ajoapu, katkaisu teloilta ajettaessa.



Testit: Vierintävastus (laahaus), soikeus ja jarruvoimat sekä jarrusuhde vaakavarustuksella.



Ohjelma sähköisten seisontajarrujen testaukseen.



Monipuoliset tulosten tallennus ja siirtomahdollisuudet PC-järjestelmiin.



Optiona patentoitu automaattinen nelivedon tunnistus ja testaus.



Optiot: Seinäkiinnike, lattiajalusta, kaukokäyttölaite, tulostin, takatelan kohotus 40 mm, jaettu telasto, leveä
telasto 2 360 / 950 mm, kuiluasennusversio, telaston peitelevyt, automaattinen yliajo/laskusilta,
tehokkaammat jarrutusmoottorit, moottoripyörävarustus, vaaka-anturit.



Laajennettavissa iskunvaimentimien ja kulkupoikkeaman testaukseen (testiradaksi).



Helppo asennus, telaston korkeusasema säädettävissä ruuveilla, ulkoasennusmahdollisuus.



Saatavissa koottava sinkitty asennus/valukehikko sortumareunalla.
Telasto yliajo/laskusillalla

Asennus/valukehikko

Tekniset tiedot
Akselimassa
Testausleveys
Testausnopeus
Moottoriteho
Jarruvoimanäyttö
Akselimassa 50 % jarrusuhteella
Telaston mitat l x p x s
Telan halkaisija
Telan kitkakerroin
Näytön mitat l x k x s
Massa: näyttö / telasto
Sähköliitäntä

BPS-Kompakt-3.0
3t
820 / 2 160 mm
2,6 km/h
2 x 2,4 kW
6 kN
2,2 t
2 260 x 580 x 208 mm
167 mm
0,9 kuiva / 0,8 märkä
810 x 670 x 70 mm
10 kg / 440 kg
3 x 400 V, 50 Hz, 16 A

BPS-Kompakt-3.5
4t
820 / 2 200 mm
5 km/h
2 x 3 kW (optiona 2 x 4 tai 5 kW)
6 kN (optiona 12 kN)
2,0 t (optiona 2,6 ja 4,0 t)
2 310 x 680 x 240 mm
200 mm
0,9 kuiva / 0,8 märkä
810 x 670 x 70 mm
10 kg / 440 kg
3 x 400 V, 50 Hz, 16 A

