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BEISSBARTH - test podvozku vozidel pro autorizované servisy BMW

Válcová brzda 4x4 - složení BMW s PC vyhodnocením :

1. 935 760 104
BMW obj. čís.
81 322 218 034

BEISSBARTH BD 620-PC BMW, válcová zkušebna brzd pro osobní vozy BMW

• zatížení nápravy 3500 kg

• vozidla s rozchodem náprav 800-2200 mm

• brzdové válce provedení BMW s předním převýšením 25 mm

• plně automatický měřící proces s měřením jednotlivých náprav

• elektromagnetická brzda pro snadné vyjetí z válců

• brzdná síla 0-8000 N

• sada válců BMW 250 mm

• motory 2x3,7 kW

• zkušební rychlost 2,7 km/hod.

• instalační rám pro zabudování sady brzdových válců BMW

• pozinkované odnímatelné kryty válců se zatížením 4 t

• PC kabinet BMW RAL 9010 vč. tiskárny a příjímače dálkového ovládače

• infra dálkové ovládání vč. baterie, LCD monitor, český program

S
i
e
m
s
 
&
 
K
l
e
i
n



Siems & Klein spol. s r. o.
AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

BEISSBARTH - test podvozku vozidel pro autorizované servisy BMW

Doplnění zkušebny brzd o testery tlumičů a jízdních vlastností - THETA měřící systém :

2. 1.692.106.690
BMW obj. čís.
81 322 217 496

BEISSBARTH SAT 690 BMW, podlahová zkušebna tlumičů a jízdních vlastností

• nový měřící THETA systém na základě resonanční metody (tzv. Lehrova
konstanta útlumu, kde výsledky měření jsou zobrazené jako fyzikální veličina),
precizní a přesné měření vyhodnocuje kompletní odpružení vozidla vč.
zohlednění stavu karoserie, nápravy a kol

• provedení bez modulu pro snímání hluků nápravy

3. 1.692.106.695
BMW obj. čís.
81 322 217 498

BEISSBARTH SAT 695 BMW, stejná zkušebna vč. modulu pro snímání hluků
nápravy

4. 1.692.602.242
81 322 217 499

BEISSBARTH, instalační rám pro kombinovanou zkušebnu brzd a tlumičů,
rozměry 2470 x 1600 x 90 mm

5. 1.692.602.241
81 322 217 501

BEISSBARTH, stavební kazeta pro kombinovanou zkušebnu brzd a tlumičů,
rozměry 2420 x 1560 x 406 mm
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