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BEISSBARTH - analogová válcová zkušebna brzd pro autorizované servisy
MERCEDES-BENZ (RAL 7015)

1. 935 600 112 BEISSBARTH BD 620-SPEED DC, válcová zkušebna brzd pro osobní
a užitkové automobily Mercedes Benz

• zatížení nápravy 4000 kg

• pro vozidla s rozchodem náprav 800-2200 mm

• brzdná síla 0-8000 N

• sada válců BD 600, motor 3,7 kW

• zkušební rychlost 5,1 km/hod.

• barevné analogové vyhodnocovací ukazatele s automatickým nebo
individuálním provozem (2x LED ukazatele), barevné provedení MB

• infra dálkové ovládání

Doporučené příslušenství brzdy Beissbarth pro Mercedes Benz :

* 935 604 008 ochranný stavební rám pro zkušebnu brzd

* 935 602 244 rozšíření zkušebny pro test vozidel 4x4

* 935 602 238 ochranné přejezdové kryty válců s nosností 4000 kg

* 935 601 092 snímač síly na pedál 0-100 kg s propojovacím kabelem 15 m

* 935 602 133 držák na stěnu pro vyhodnocovací analogové ukazatele

* 935 601 100 tiskárna A4 naměřených dat pro analogové ukazatele

* 935 601 056 podstavec tiskárny A4 s propojením a upevněním na zeď
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BEISSBARTH - PC válcová zkušebna brzd pro autorizované servisy
MERCEDES-BENZ (RAL 7015)

2. 935 600 102 BEISSBARTH BD 620-SPEED PC DC, válcová zkušebna brzd pro osobní
a užitkové automobily Mercedes Benz

• zatížení nápravy 4000 kg

• pro vozidla s rozchodem náprav 800-2200 mm

• brzdná síla 0-8000 N

• sada válců BD 600, motor 3,7 kW

• zkušební rychlost 5,1 km/hod.

• PC vyhodnocovací stojan MB v RAL 7015, PC WINDOWS, LCD
monitor, barevná tiskárna A4, software MB

• infra dálkové ovládání

Doporučené příslušenství brzdy Beissbarth pro Mercedes Benz :

* 935 604 008 ochranný stavební rám pro zkušebnu brzd

* 935 602 244 rozšíření zkušebny pro test vozidel 4x4

* 935 602 238 ochranné přejezdové kryty válců s nosností 4000 kg

* 935 601 092 snímač síly na pedál 0-100 kg s propojovacím kabelem 15 m
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