OFERTĂ SPECIALĂ
LINIE ITP CLASA a II-a

Part of the team

Stand pentru testarea forțelor de frânare la autoturisme și autoutilitare,
cu conectare la PC

Beissbarth BD 640 Speed
› Frână electromagnetică (rolele rămân blocate
pentru o ieșire facilă de pe stand; durată mare de
viață a motoreductorului)
› KIT 4x4 cu detecție automată
› Posibilitate de inversare a rotației (testare din

ambele sensuri)

› Posibilitate testare vehicule cu frână de mână

Se pot determina următorii parametrii:
• Forța frânare maximă roată stânga și dreapta
• Dezechilibrul pe axă
• Rezistența la rulare
• Ovalitatea discurilor
• Eficiența sistemelor de frânare

Caracteristici tehnice
Domeniu de măsurare: 0 - 8 kN
Viteza de testare: 5,2 km/h
Greutatea de testate (pe axă): 2500 kg
Greutatea de trecere (pe axă): 4000 kg

acționată electric

› Procedură de testare manuală sau automată
› Interfață grafica prietenoasă și intuitivă
› Telecomandă IR
› Software adaptabil la cerințele legislației

Sarcina maximă pe stand: 4000 kg
Diametru role: 216 mm
Lățime testare: 800 - 2200 mm

din România

Putere motor: 2 x 3.7 kw

Analizor și opacimetru, inclusiv traductor universal de turație

Brain Bee AGS 688

Brain Bee OPA 100

Brain Bee MGT 300 EVO

Analizor de gaze destinat utilizării în cadrul
liniilor ITP dar și pentu repararea și întreținerea
vehiculelor în atelierele de mecanică

Echipamentul OPA-100 a fost conceput pentru
motoarele Diesel și are posibilitatea analizei
RPM, a temperaturii în °C și a recepției radio

Turometru universal pentru prelevarea
turațiilor motoarele Diesel și pe benzină

› La finalul testelor există posibilitatea ca
buletinul cu valori să fie tipărit pe imprimanta
termică inclusă, sau transmis către un PC prin
intermediul soft-ului Omnibus 800

› Cu ajutorul tastaturii intuitive, utilizatorul are
acces la toate funcțiile analizorului și poate alege
între măsurători libere sau cele conform
reglementărilor naționale
› Autozero automat și semi-automat.
› Timp de încălzire maxim 10 min. la 20°C
› Timp de răspuns pentru CO,CO2 și HC< 15 sec.
› Recepție prin impulsuri a turației măsurate prin

› Se poate conecta la orice PC
prin conectare serială RS232

Caracteristici tehnice

› Monitorizarea automată a presiuniii
în camera de măsurare

› Stabilizarea temperaturii camerei de măsurare
la 90°C

› Monitorizarea automată a sislemului de curățare
› Calibrare automată
› Reglare automată la poziția 0
› Timpul de încălzire până la 20 °- 5 min.

Interval de măsurare (RPM):
de la 300 la 9990 rotații/min
Temperatură ulei: de la 20 la 200 °C
Transmisie date: Bluetooth sau USB 2.0

clemă inductivă sau cu turometrul extern,
prin cablu sau wireless
Caracteristici tehnice
CO 0 ÷ 9,99 % Vol (precizie 0,01)

Caracteristici tehnice
Măsurare opacitate :0 – 99,9% (precizie 0.1) /
0 – 9,99 m-1 (precizie 0.01 m-1)

CO2 0 ÷ 19,9 % Vol (precizie. 0,1)
HC 0 ÷ 19999 ppm Vol (precizie 1)

Temperatura uleiului: +20°C – +150°

O2 0 ÷ 25,00 % Vol (precizie 0,01)

Măsurare temperatură gaz prelevat: 20°C – +400°C

NOx 0 ÷ 5000 ppm Vol (precizie 1 – opțional)
Lambda 0,5 ÷ 5,000 (precizie 0,001)

+ Opțional:

EOBD 300 Evo
Modul pentru
citire turație
și temperatură

Aparat reglat faruri

Sistem exhausare
pentru turisme

TopAuto HBA 19D

TopAuto FAN 2000

› Luxmetru digital
› Lentilă din policarbonat
› Poziționare prin sistem cu oglindă

Set scule
specifice activității ITP
(SUBLER, RULETĂ și
PISTOL de umflat)

Caracteristici tehnice
Lungime furtun exhausare: 10 m (ø 125 mm)
Putere motor: 1, 2 Hp
Debit: 2000 mc/h

PREȚ SPECIAL

10.990* euro
Prețul include:
• procesul verbal de montaj
• punerea în funcțiune
• probele de funcționare
• instruirea personalului deservent
• costul cu buletinele de verificare

metrologică și certificatele de etalonare
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Prețul nu include:
• pachetul PC
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Toate echipamentele sunt livrate din stoc.

Ofertă valabilă până la 30.03.2019, în limita stocului disponibil.
* Prețurile nu includ TVA, sunt valabile pentru plata la livrare și
nu includ transportul până la client.
Plata se face la cursul ING Bank din ziua facturării.
Garanție: 12 luni

