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1. Simboluri utilizate
1.1 În documentaţie
1.1.1 Avertismente – structură şi semnificaţie
Avertizările au rolul de a atrage atenţia asupra unor 
pericole pentru utilizator şi persoanele aflate în apro-
piere. Avertizările cuprind şi informaţii privind urmările 
unui anumit pericol şi măsurile de prevenire a acestuia. 
Avertizările sunt compuse din următoarele elemente:

Simbol de 
avertizare 

CUVÂNT DE SEMNALIZARE - tipul şi sursa 
pericolului! 
Urmările care pot interveni în cazul 
nerespectării măsurilor şi instrucţiunilor 
date. 

 ¶ Măsuri şi instrucţiuni de evitare a pericolului.

Cuvântul de semnalizare indică atât probabilitatea 
apariţiei, precum şi gravitatea pericolului în caz de neres-
pectare:

Cuvânt  
de semna-
lizare

Probabilitatea  
apariţiei

Gravitatea pericolului  
în caz de nerespectare

PERICOL Pericol iminent Deces sau vătămare 
corporală gravă

AVER-
TIZARE

Pericol potenţial Deces sau vătămare 
corporală gravă

ATENȚIE Situaţie potenţial  
periculoasă

Vătămare corporală   
uşoară

1.1.2 Simboluri – denumire şi semnificaţie

Sim-
bol

Denumire Semnificaţie

! Atenţie Avertizează asupra posibilelor daune 
materiale.

i Informaţii Instrucţiuni de utilizare şi alte informaţii 
utile.

1.
2.

Operaţiune cu 
mai multe etape

Solicitare de executare a unei operaţiuni 
formate din mai multe etape

e Operaţiune cu o 
singură etapă

Solicitare de executare a unei operaţiuni 
formate dintr-o singură etapă.

   Rezultat  
intermediar

În cadrul unei solicitări de executare a unei 
operaţii este vizibil un rezultat  intermediar.

" Rezultat final La finalul unei solicitări de executare a 
unei operaţii este vizibil rezultatul final.

1.2 Pe produs

 ! Respectaţi toate semnele de avertizare de pe produs 
şi menţineţi-le în stare lizibilă!

ro
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2. Observații pentru  
utilizatori

2.1 Observații importante
Observaţiile importante cu privire la acordul despre 
drepturile de autor, responsabilitate şi garanţie, despre 
grupul de utilizatori şi despre obligaţia firmei utiliza-
toare se găsesc în instrucţiunea de utilizare separată 
"Observaţii importante şi instrucţiuni de siguranţă pen-
tru Beissbarth Test Equipment". Acestea trebuie citite 
cu atenţie înainte de punerea în funcţiune, racordarea 
şi deservirea BD 7xxx / 8xxx şi trebuie respectate cu 
stricteţe.

2.2 Norme de protecție
Toate instrucţiunile de siguranţă se găsesc în 
instrucţiunile de utilizare separate "Observaţii impor-
tante şi instrucţiuni de siguranţă pentru Beissbarth 
Test Equipment" (observaţii pentru utilizatori, număr 
de comandă 1 691 696 920). Acestea trebuie citite cu 
atenţie înainte de punerea în funcţiune, racordarea 
şi deservirea BD 7xxx / 8xxx şi trebuie respectate cu 
stricteţe.

2.3 Alte documente aplicabile
Toate documentele seriei BD 7xxx / 8xxx:

Document Număr de articol

ro Internaţional

Imagine de ansamblu produs 1 691 806 124 1 691 806 126
Mapă de planificare 1 691 806 300 1 691 806 300
Descrierea produsului:
 R Seturi de role
 R Placa test direcţie
 R Telecomandă IR
 R Senzori presiune APS1
 R Senzori presiune APS2

1 691 806 120
1 691 846 220
1 691 806 128
1 692 806 120
1 692 806 121

1 691 806 122
1 691 846 220
1 691 806 128
1 692 806 120
1 692 806 121

Instrucțiuni de utilizare:
 R Afişaj simultan analog
 R Siguranţa şanţului PSC1

1 691 806 106
1 692 806 100

1 691 806 106
1 692 806 100

Carnet de verificare 1 691 816 620 1 691 816 621
Declaraţie de conformitate UE:
 R Standul de verificare a frâ-

nelor
 R Pistă de verificare

1 691 806 160
1 691 806 162

1 691 806 160
1 691 806 162

Tab. 1: Alte documente aplicabile

2.4 Compatibilitate electromagnetică (CEM)
BD 7xxx / 8xxx îndeplineşte criteriile conform Directivei 
CEM 2014/30/EU. BD 7xxx / 8xxx este un produs din 
clasa B conform EN 61 326.

3. Descrierea produsului
3.1 Utilizarea conform destinației

Avertizare privind daunele materiale sau 
vătămări personale!
O utilizare în siguranţă a BD 7xxx / 8xxx nu 
poate fi garantată în cazul utilizării neconfor-
me cu destinaţia.

 ¶ Utilizaţi BD 7xxx / 8xxx numai în conformi-
tate cu destinaţia.

 ¶ Fără transformări şi  
modificări proprii la BD 7xxx / 8xxx.

 ¶ Trebuie neapărat respectate indicaţiile pri-
vind efectuarea verificării frânelor pentru 
respectiva marcă de vehicule (instrucţiuni 
de utilizare).

Standul de verificare a frânelor BD 7xxx / 8xxx livrează 
toate rezultatele verificării unei frâne, care sunt solici-
tate de organisme de verificare oficiale (de ex. pentru 
Germania art. 29 StVZO combinat cu Anexa VIII privind 
verificările principale).

Pentru utilizarea conform destinaţiei mai trebuie aplica-
te şi următoarele:
 R Toate documentele corespunzătoare BD 7xxx / 8xxx 

trebuie citite şi urmate.
 R Datele tehnice pentru BD 7xxx / 8xxx şi componen-

tele sale trebuie respectate.
 R În cazul tuturor lucrărilor efectuate trebuie urmate 

toate instrucţiunile de siguranţă.
 R BD 7xxx / 8xxx utilizare numai conform destinaţiei.
 R La toate verificările frânelor trebuie respectat modul 

corect de lucru.
 R Efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere.

Orice utilizare care depăşeşte aceste indicaţii se 
consideră a fi neconformă cu destinaţia şi poate pro-
duce vătămări corporale grave sau daune materiale. 
Pentru aceste daune producătorul nu răspunde în 
niciun fel.
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3.2 Mărimi de măsurat
ICperform poate măsura următoarele mărimi.
Standul de verificare a frânelor:

Dimensiune de măsurare Unitatea de 
măsură

Forţa de frânare [kN]
Diferenţa forţa de frânare stân-
ga şi dreapta [%]

Greutatea pe ax [kg]
Decelerare (valoare calculată 
din forţa de frânare şi greuta-
tea pe ax)

[%]

Neuniformitate [%]

Tab. 2: Mărimi măsurate stand de verificare frâne
Platformă testare ecartament:

Dimensiune de măsurare Unitatea de 
măsură

Deplasare ecartament [mm/m]

Tab. 3: Mărimi de măsurat platformă testare ecartament

 i În funcţie de aparatul de afişare (PC, imprimantă, 
afişaj analogic) mărimile de măsurat sunt reprezen-
tate în diverse unităţi şi pe diferite scări.

 i Alte informaţii privind mărimile de măsurat vezi 
capitolul "Puncte de măsurare a presiunii" şi "Date 
tehnice".

3.3 Prima punere în funcțiune

 ! Doar personalul de service autorizat poate efectua 
prima punere în funcţiune.

 ! Indicaţiile din mapa de planificare sunt valori mi-
nime pentru asigurarea unei instalări corecte a 
BD 7xxx / 8xxx. În aplicarea indicaţiilor trebuie 
respectate legile naţionale speciale, directivele şi 
normele! Beissbarth GmbH nu răspunde pentru 
daune care s-au produs ca urmare a nerespectării 
reglementărilor naţionale.

 i Condiţiile de montare trebuie să fie îndeplinite înain-
te ca un tehnician de service să înceapă cu instala-
rea. Alte indicaţii le găsiţi în mapa de planificare.

3.4 Configurație

 ! Doar tehnicieni de service autorizaţi au dreptul să 
efectueze reglările privind configurarea precum şi 
calibrarea senzorilor.

3.5 Componente principale
BD 7xxx / 8xxx cu componente principale:

1

2

3

4

5

6 7

8 9

2

Abb. 1: Componente BD 7xxx / 8xxx (schematic)
1 Afişaj analogic (accesorii opţionale)
2 Siguranţa şanţului (accesorii opţionale)
3 Set de role împărţit în 2 (opţional cu dispozitiv de ridicare)
4 Telecomandă infraroşie (IR)
5 Dulap de comandă set role
6 Dulap de comandă dispozitiv de ridicare (opţional)
7 Senzori de aer radio şi cablu (accesorii opţionale)
8 Cărucior PC sau terminal PC (accesorii opţionale)

 i Standul de verificare a frânelor este pregătit pentru 
conectarea la un PC. PC-ul este pus la dispoziţie 
de către client sau de către Beissbarth (accesorii 
opţionale).

Set de role

 i Vezi descrierea produselor setu-
ri de role 1 691 806 120 (DE) sau 
1 691 806 122 (Internaţional).

Dulap de comandă

 i Vezi descrierea produselor setu-
ri de role 1 691 806 120 (DE) sau 
1 691 806 122 (Internaţional).
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4. Modul de funcționare
 i Aceste instrucţiuni de utilizare originale descriu 
modul standard de derulare a verificărilor. Aceste 
proceduri de verificare se pot deosebi de proceduri-
le de verificare specifice naţionale.

4.1 Stand de verificare pornire şi  oprire
1. Standul de verificare a frânelor sau pista de verifi-

care se porneşte sau se opreşte de la comutatorul 
principal de pe dulapul de comandă.

2. Porniţi şi opriţi PC din cărucior.

 ! Standul de verificare a frânelor sau pista de testare 
trebuie să fie pornite cel puţin odată pe zi.

 i Pentru a verifica siguranţa instalaţiilor electrice de 
putere şi electronica de comandă, este nevoie de 
pornirea zilnică. Verificarea de siguranţă controlează 
dacă releele de protecţie, care pornesc motoarele, 
funcţionează sigur din punct de vedere mecanic.

 ! Dacă există un dispozitiv de ridicare pentru seturile 
de role, dispozitivul de role trebuie să fie coborâtă 
şi oprită înainte de oprirea standului de verificare a 
frânelor.
 " S-a încheiat pornirea şi oprirea.

4.2 Logare şi ieşire din sistemul de ope-
rare

 i În funcţie de dotare, versiune şi configuraţia siste-
mului de operare este nevoie de logare.

 i Producător: PC:

Descriere Utilizator Administrator

Este necesară logarea − X
Nume de utilizator dguser −
Parolă dgadmin admin
Drepturi administrator X X

Tab. 4: Logare sistem de operare producător PC

 ¶ Logarea utilizatorului în sistemul de operare.

 i Deconectarea din sistemul de operare se face auto-
mat la oprirea sistemului.
 " Logare şi ieşire din sistemul de operare s-a încheiat.

Cărucior PC sau terminal PC

 i În funcţie de produsul comandat este conţinut în 
setul de livrare sau ca accesoriu opţional.

 i Cerinţe PC vezi capitolul 13.3 "PC".

Dispozitiv de ridicare

 i În funcţie de produsul comandat este conţinut în 
setul de livrare sau ca accesoriu opţional.

 i Pentru dispozitivul de ridicare cu dulap de comandă 
vezi descrierea setului de role 1 691 806 120 (DE) 
sau 1 691 806 122 (Internaţional).

Telecomandă infraroşie (IR)

 i În funcţie de produsul comandat este conţinut în 
setul de livrare sau ca accesoriu opţional.

 i Vezi descrierea produsului telecomandă 
1 691 806 128 (DE+Internaţional).

Senzori presiune

 i În funcţie de produsul comandat este conţinut în 
setul de livrare sau ca accesoriu opţional.

 i Vezi descriere produs senzori de presiune:
 $ APS1 1 692 806 120 (DE+Internaţional)
 $ APS2 1 692 806 121 (DE+Internaţional)

Siguranţa şanţului

 i În funcţie de produsul comandat este conţinut în 
setul de livrare sau ca accesoriu opţional.

 ! Respectaţi normele şi legile naţionale.

 i Vezi instrucţiunile de utilizare siguranţa şanţului 
PSC1 1 692 806 100 (DE+Internaţional).



1 691 806 102 2017-12-22| Beissbarth GmbH

Modul de funcționare  |  BD 7xxx / 8xxx  |  135 ro

 i Posibilităţi de pornire:

Windows Software Simbol şi meniu

Suprafaţa de 
lucru

CoRe

ICperform

Meniu de 
start

CoRe "START >> PROGRAME >> 
 Beissbarth >> CoRe"

ICperform "START >> PROGRAMME >> 
 Beissbarth >> ICperform"

Tab. 8: Posibilităţi de pornire:

 ¶ Faceţi dublu clic pe ambele simboluri ale programu-
lui de pe suprafaţa de lucru:

  "CoRe" şi "ICperform" pornesc.
 " S-a încheiat pornirea modulelor software.

Finalizare

 i Modul software:

Software meniu Finalizare

CoRe

ICperform

Tab. 5: Modul software

 i Modulul software "CoRe" poate fi astfel configurat, 
încât "ICperform" să fie şi acesta oprit.

 ¶ Selectare <Terminare>:
  oprire programe.

 " S-a încheiat oprirea modulelor software.

4.3 Pornire şi oprire modul software

Pornire

 i Modul software:

Software Simbol Funcție

CoRe Manager de sarcini, salvare şi lista-
re (local şi în reţea)

ICperform Vizualizarea măsurării
(Interfaţa de utilizator pentru stan-
duri de verificare a frânelor şi piste 
de verificare)

Tab. 6: Modul software

 ! Pentru o funcţionare fără probleme modulele soft-
ware "CoRe" şi "ICperform" trebuie să fie pornite.

 i Ordinea de pornire:

Start Simbol Software

1. CoRe

2. ICperform

Tab. 7: Ordinea de pornire

 i Modulul software "CoRe" poate fi astfel configurat, 
încât "ICperform" să fie pornit automat.
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4.4 Managerul de sarcini CoRe
Vedere de ansamblu

Abb. 2: CoRe Meniu start

Programul CoRe este managerul de sarcini pentru vizualizarea măsurării ICperform.

Funcție

Simbol Funcție

cartelă de lucru:
 R Activare
 R Finalizare
 R Resetare
 R Tipărire
 R Căutare

Sarcină:
 R Afișare

<Client
vă rugăm selectaţi.>

Client:
 R Selectare
 R Introducere
 R Prelucrare
 R Ștergere
 R Căutare
 R Resetare selecţie.

<Autovehicul
vă rugăm selectaţi.>

Autovehicul:
 R Selectare
 R Introducere
 R Prelucrare
 R Ștergere
 R Căutare
 R Resetare selecţie.
 R Istoric (cartele de lucru şi 

procese-verbale anterioare)
<Sarcini şi procese-verbale
vă rugăm selectaţi.>

Sarcini:
 R Selectare
 R Generare

Procese-verbale:
 R Afișare
 R Tipărire

<Cartele de muncă
Detalii>

cartelă de lucru:
 R Generare
 R Tipărire

<Istoric> Cartele de muncă anterioare 
şi sarcini:
 R Afișare
 R Tipărire

<Utilizator> Selectare utilizator activ.
<Limbă> Selectați limba.

Mesaje sistem:
 R Stare
 R Incidente

Lansare asistenţă on-line.

Tab. 9: Funcţii CoRe meniu start

Derulare

Nr. Reţea Local Etapă de lucru

1

x Activare cartelă de muncă.

x

 R Selectare şi preluare client.
 R Introducere şi preluare client.

  cartelă de lucru activată

2 x

 R Selectare şi preluare vehicul.
 R Adăugare şi preluare vehicul.

  CoRe trimite date vehicul către 
ICperform 

3

x

Sarcina "Frâna şi şasiu":
1. Selectare
2. Adăugare
3. Pornire

  Sarcină activă
  CoRe trimite sarcina către 

ICperform

x

Sarcina "Frâna şi şasiu":
1. Selectare
2. Pornire

  Sarcină activă
  CoRe trimite sarcina către 

ICperform

4 x x

ICperform efectuează sarcina prin inter-
mediul:

  ICperform trimite datele măsurate 
către CoRe

5 x x

Sarcina "Frâna şi şasiu":

  Sarcina gata
 R Afişare proces-verbal.
 R Tipărire proces-verbal.

6
x  " Pregătire cartelă de lucru activă.

x  " Resetare cartelă de lucru activă.

Tab. 10: Derulare CoRe

 i O descriere detaliată a managerului de sarcini CoRe 
se găseşte în ajutorul on-line al programului.
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4.5 Vizualizarea măsurăriiICperform

4.5.1 Ecran de pornire

Abb. 3: ICperform Ecran de pornire

Ecranul de pornire este ecranul central al ICperform:

 R Apare la lansarea programului.
 R Oprit ICperform prin intermediul meniului principal.
 R Începe şi încheie orice verificare.
 R Introducerea datelor vehiculului.
 R Configurează numărul de axe şi poziţia frânelor de 

serviciu şi de staţionare.
 R Configurează senzorii radio de presiune a aerului.
 R Configurează suportul pentru tracţiunea integrală.
 R Configurează modul de funcţionare.
 R Configurează aparatele de verificare.
 R Activează evaluarea cu valori limită legale. 

Ecranul de pornire se subîmparte în următoarele dome-
nii:

 R Bară de stare şi funcţională
 R Meniu principal
 R Date autovehicul
 R Configurare aparate de verificare
 R Meniu axe
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4.5.2 Bară de stare şi funcţională
Vedere de ansamblu

Abb. 4: Bară de stare şi funcţională

 i Bara de stare şi cea funcţională permit recunoaşterea dintr-o privire a stării standului de verificare a frânelor 
sau a pistei de verificare şi de operare a celor mai importante funcţii.

Stare şi funcţii

Simbol Nume Stare şi funcţii

Meniu principal Funcție:
Pornire meniu principal.

Test ecartament Stare:
 R Aparat platformă testare ecartament selectată
 R Tip verificare test ecartament activ

Verificare frână Stare:
 R Aparat de verificare stand de verificare a frâne-

lor selectat
 R Tip de verificare verificare frâne activ

 R Funcţionare manuală
 R Automat
 R Superautomat

 R Stare: mod de funcţionare activ
 R Selectarea regimului de funcționare.

 R Susţinere tracţiune integrală 
pornită

 R Niciun afişaj susţinere 
tracţiune integrală oprită

Stare: susţinere tracţiune integrală pornită

 R Reluaţi etapa de verificare.
 R Săriţi etapa de verificare.

 R Stare: funcţie disponibilă
 R Funcţie: modificare etapă de verificare.

2nd  R Telecomandă
 R Telecomanda transmite.
 R 2nd

 R Receptor activat, telecomanda nu transmite.
 R Telecomanda transmite semnal.
 R 2. Selectare funcţii taste

Stop Funcție:
 R Oprire motare stand de verificare a frânelor.
 R Oprire motoare tester şasiu.
 R Oprire mod de funcţionare automat şi superau-

tomat.
 R Întrerupere verificare.

§ SP Plus Funcție:
Lansare program extern de verificare SP Plus.

Tab. 11: Stare şi funcţii ale barei

 i Simbolurile pentru modurile de funcţionare automat şi superautomat şi funcţiile stop sunt marcate cu culoare 
de semnal.

 ¶ Operare bară de stare şi funcţională.
 " Operare bară de stare şi funcţională încheiată.
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4.5.3 Operare meniu principal
Vedere de ansamblu

Abb. 5: Meniu principal

 i Meniul principal este lansat prin intermediul barei 
de stare.

Funcţii

Simbol Nume Funcție

Ecran de por-
nire

Lansare fereastră start.

Setări utili-
zator

 R Configurare mod de reprezentare.
 R Configurare listări.
 R Selectați limba.
 R Afişare date client, date dispozi-

tiv şi licenţă.
 R SP Plus afişare suport.

Setări service Pot fi setate numai de service şi 
protejat prin parolă:
 R Configurare aparate de verificare.
 R Configurare pistă de verificare.
 R Configurare racorduri şi interfeţe.
 R Editare valori limită categorie ve-

hicule.
 R Modificare cale pentru programul 

SP Plus şi directorul de schimb al 
fişierelor.

?
Asistență Lansare asistenţă on-line.

Finalizare Oprire program.

Tab. 12: Funcţii meniu principal

1. Operare meniu principal.

 i Setări utilizator:

Punct Selecţie Funcție

Reprezentare Instrumente:
 R Ceasuri
 R Bară

Structură:
 R Întunecat
 R Luminos

Imprimări Imprimări automate  R Pornit
 R OpritImprimare prestabilită

Presiune aer
Grafic axe
Grafic total

Limbă Limbă Selectare
Licenţă  R Date client

 R Număr licenţă
 R Număr serial
 R Număr versiune

 R Informare
 R Exportare

Extern Susţinere SP Plus  R Pornit
 R Oprit

Tab. 13: Setări utilizator

2. Configurare setări utilizator.
 " Încheiat operare meniu principal.
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4.5.4 Operare meniu axe
Vedere de ansamblu

Abb. 6: Meniu axe

 i Meniul axe este afişat în următoarele situaţii:

Mod de 
funcţionare

Ecran de pornire Fereastră 
măsurare

Superautomat X X
Automat X −
Manual X X

Tab. 14: Afişare meniu axe

 i Bşiutoanele <+> şi <-> sunt afişate numai în ecranul 
de start.

Funcție
Meniu axe are următoarele funcţii:

Simbol Mod de 
funcţionare

Funcție

 R Superautomat
 R Automat
 R Funcţionare 

manuală

Mod de verificare activă:
 R Verificare frâna de ser-

viciu.
 R Verificare frâna de 

staţionare.
 R Verificare neuniformi-

tate.

 R Automat
 R Funcţionare 

manuală

 R Verificare ecartament.

 R Superautomat
 R Automat
 R Funcţionare 

manuală

Cerere introducere vehicul:
Introduceţi vehiculul în, pe 
sau peste aparatul de ve-
rificare.

Superautomat Următorul ax:
Măsurare tip axă.
Navigare:
 R Reluaţi etapa de verifi-

care.
 R Săriţi etapa de verifi-

care.
Superautomat Ax activ:

 R Vehiculul stă în sau pe 
aparatul de verificare.

 R Axa este verificată.
Superautomat Axă verificată:

 R tip verificare
 R Tip axă

Funcţionare 
manuală

Axă salvată:
 R tip verificare
 R Tip axă
 R Roată individuală

+
sau

-

Superautomat Număr axe:
 R Selectaţi cu <+> şi <->.
 R Maximum 5 axe

Tab. 15: Funcţii meniu axe
 ¶ Operare meniu axe.
 " Încheiat operare meniu axe.



1 691 806 102 2017-12-22| Beissbarth GmbH

Modul de funcționare  |  BD 7xxx / 8xxx  |  141 ro

4.5.5 Selectare dispozitiv de verificare

Abb. 7: Selectare dispozitiv de verificare

 i Premise:

Nr. Premise Descriere în capitol

1. Selectare ecran de pornire Ecran de pornire

Tab. 16: Premise pentru selectarea aparatului de verificare.

1. Selectare pagină Aparat de verificare.
2. Selectare sau deselectare dispozitiv de verificare.

 ! Dispozitivele de verificare deselectate nu apar 
ca dispozitive active în bara de stare şi bara 
funcţională. Verificarea nu poate fi efectuată cu dis-
pozitive inactive.

 i În funcţie de tipul de instalaţie stau la dispoziţie 
următoarele dispozitive de verificare şi funcţii supli-
mentare:

Simbol Dispozitiv de verificare 
şi funcţie

Standul de verificare a 
frânelor

Placa test direcţie

Tab. 17: Selectare dispozitiv de verificare şi funcţie.

 i Dispozitive de verificare instalate care nu sunt 
afişate nu pot fi recunoscute de sistem. Pentru a 
înlătura deranjamentul, reporniţi standul de verifi-
care a frânelor sau pista de verificare sau serviciul 
clienţi.
 " Selecţia dispozitivului de verificare s-a încheiat.

4.5.6 Selectarea regimului de funcționare
Ecran de pornire

Abb. 8: Selectare regim de funcţionare.

 i Premise:

Nr. Premise Descriere în capitol

1. Selectare ecran de pornire Ecran de pornire

Tab. 18: Premise pentru selectarea aparatului de verificare.

 i Moduri de funcţionare:
Derularea verificării şi funcţiile depind de modul de 
funcţionare selectat:

Simbol Mod de funcţionare

Se
cv

en
ţă

 d
e 

ve
ri

fi
ca

re

Sa
lv

ar
e

Ti
pă

ri
re

R
oa

tă
 

in
di

vi
du

al
ă

Tr
ac

ţi
un

e 
in

te
gr

al
ă

Superautomat A A A – –

Automat A – – – –
Automat tracţiune 
integrală

A – – A A

Manual M M M M –
Manual tracţiune 
integrală

M M M M M

Verificare tahometru E E E – –

Tab. 19: Moduri de funcţionare
A = Automat
M = Manual
E = Aparat de verificare sau program de verificare extern
– = Imposibil

1. Selectare pagină Aparat de verificare.
2. Selectare regim de funcţionare.

 ! De îndată ce un vehicul se găseşte în standul de veri-
ficare a frânelor, pornesc automat motoarele rolelor 
de verificare în modul de funcţionare superautomat 
şi automat. Este nevoie de atenţie sporită din partea 
utilizatorului.
 " S-a încheiat selecţia modului de funcţionare.
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Bară de stare şi funcţională

Abb. 9: Bară de stare şi funcţională

 i Premise:

Nr. Premise Descriere în capitol

1. Selectare ecran de pornire Ecran de pornire

Tab. 20: Premise pentru selectarea aparatului de verificare.

 ¶ Selectare modul de funcţionare în bara de stare şi 

funcţională:

Mod de 
funcţionare

Mouse Telecomandă

Superautomat

2nd

+

Automat

Manual
STOP

Tab. 21: Selectare mod de funcţionare
 " S-a încheiat selecţia modului de funcţionare.

Selectare sau deselectare de funcţionare în fereastra 
de măsurare

 i Premise:

Nr. Premise Descriere în capitol

1. Fereastră de măsurare 
selectată

Fereastră măsurare

Tab. 22: Premise pentru selectarea aparatului de verificare.

 ¶ Selectare mod de funcţionare manuală şi deselectare 
superautomat şi automat:

Mod de 
funcţionare

Mouse Telecomandă

Manual
STOP

 " Selectare mod de funcţionare manual şi deselectare 
superautomat şi automat s-a încheiat în fereastra de 
măsurare.
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4.5.7 Verificare cu valori limită

Abb. 10: Verificare cu valori limită

 i Premise:

Nr. Premise Descriere în capitol

1. Selectare ecran de pornire Ecran de pornire

Tab. 23: Premisă pentru verificare fără valori limită

1. Bifare:
  Câmp de selecţie categorie vehicul şi deschidere 
câmp introducere text:

Abb. 11: Exemplu selecţie "Evaluare cu valori limită legale"

 i Categorie vehicul: 
Categoria de vehicul poate să se deosebească 
în mod corespunzător legilor şi normelor legale 
naţionale.

2. Selectare categorie vehicul:

Grupă vehi-
cul

Categorie vehicul Viteza de 
verificare

Autoturism M1 (autoturism, taxi, rulotă) > 4 km/h
Camion  R N1 (LKW < 3,5 t)

 R N2 (camion < 3,5 t)
 R N3 (camion < 12 t)

> 2 km/h

Autobuze  R M2 (camion < 5 t)
 R M3 (camion < 5 t)
 R M2 cu ABS (camion < 5 t)
 R M3 cu ABS (camion < 5 t)

Remorcă  R O3 (remorcă 3,5 - 10 t)
 R O4 (remorcă > 10 t)

Semiremorcă  R O3 (remorcă 3,5 - 10 t)
 R O4 (remorcă > 10 t)

Motociclete  R L1e (Moped < 45 km/h)
 R L3e (motoretă > 45 km/h)

Altele  R L2e (Trike < 45 km/h)
 R L4e (motocicletă cu ataj)
 R L5e (Trike > 45 km/h)
 R L6e (ATV max 45 km/h)
 R L7e (ATV < 15 kW)

Tractor T (tractor)
Tab. 24: Selecţie categorie vehicul

 i Cu selecţia categoriei de vehicul se selectează şi 
viteza de verificare.

 ! Camioanele, autobuzele şi remorcile nu se verifică 
cu categoria de vehicule "M1" (corespunde vitezei de 
verificare > 4 km/h).

3. Completaţi câmpul introducere text Prima înmat-
riculare.

 i Prima înmatriculare: 
Pentru o identificare fără dubiu prima înmatri-
culare.

4. Completare câmp introducere Masă maximă 
autorizată.

 i Facturare: 
Pentru facturare este nevoie de Masa maximă 
autorizată şi Presiune de calculare.

5. Completare Presiune de calculare câmp 
introducere text.

 i Presiune de calculare: 
Valoarea din Presiunea de calculare este 
preluată din câmpul de introducere text pentru câm-
purile Presiune ax. În câmpurile Presiune ax 
poate fi mofificată presiune de calcul pentru fiecare 
ax în mod individual.
 " S-a încheiat configuraţia pentru "verificare cu valori 
limită".

  Dacă este necesar selectaţi modul de 
funcţionare.

  Dacă este necesar configuraţi axul.
  Dacă este necesar configuraţi tracţiune integrală.
  Începeţi verificarea cu vehiculul.

 i Verificare vezi:
 $ Capitolul 5 "Superautomat"
 $ Capitolul 6 "Automat"
 $ Capitolul 7 "funcţionare manuală"
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4.5.8 Verificare fără valori limită

Abb. 12: Verificare fără valori limită

 i Premise:

Nr. Premise Descriere în capitol

1. Selectare ecran de pornire Ecran de pornire

Tab. 25: Premisă pentru verificare fără valori limită
1. Îndepărtare bifă:

Abb. 13: Selecţie "Evaluare cu valori limită legale"

  Deschidere butoane <Categorie vehicul>.
2. Selectare <categorie vehicul>:

Simbol Categorie vehicul Viteza de 
verificare

Vehicule < 3,5 t:
 R Autoturism
 R Taxi
 R Rulotă
 R Transportor

≥ 4 km/h

Vehicule > 3,5 t:
 R Autocamion
 R Autobuz
 R Remorcă

≥ 2 km/h

Motociclete:
 R Moped
 R Motocicletă

Altele:
 R Trike
 R ATV
 R Tractor

Tab. 26: Selecţie categorie vehicul

 i Cu selecţia categoriei de vehicul se selectează şi 
viteza de verificare.

 ! Camioanele, autobuzele şi remorcile nu se verifică 
cu categoria de vehicule "< 3,5 t" (corespunde vite-
zei de verificare > 4 km/h).
 " S-a încheiat configuraţia pentru "verificare fără valori 
limită".

  Dacă este necesar selectaţi modul de 
funcţionare.

  Dacă este necesar configuraţi axul.
  Dacă este necesar configuraţi tracţiune integrală.
  Începeţi verificarea cu vehiculul.

 i Verificare vezi:
 $ Capitolul 5 "Superautomat"
 $ Capitolul 6 "Automat"
 $ Capitolul 7 "funcţionare manuală"
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4.5.9 Configurare axe

Abb. 14: Configurare axe

 i Premise:

Nr. Premise Descriere în capitol

1. Selectare ecran de pornire Ecran de pornire
2. Selectat superautomat Selectare regim de 

funcţionare.
3. Categorie vehicul selectată  R Verificare cu valori limită

 R Verificare cu valori limită
4. Număr axe selectat Operare meniu axe.

Tab. 27: Premise configuraţie axe

 i Următoarele puncte pot fi configurate pe fiecare ax:

Ax Frâna de 
serviciu

Frâna de 
staţionare

Senzor Px 
Nr.

Presiune ax 
[bar]

1
Prezent da 

sau nu
Prezent da 

sau nu 1-5 0-99
2
3
4

Abb. 15: Configurare axe

 ¶ Configurare axe.
 " Încheiat configurare axe.

4.5.10 Configurare tracţiune integrală

Abb. 16: Configurare tracţiune integrală

Nr. Premise Descriere în capitol

1. Selectare ecran de pornire Ecran de pornire
2. Categorie vehicul selectată  R Verificare cu valori limită

 R Verificare cu valori limită

Tab. 28: Premise configurare tracţiune integrală

 i Configurare tracţiune integrală:

Susţinere 
tracţiune integrală

Acţionare Mod de funcţionare

Oprit
 R Ecran de pornire
 R Bară de stare şi 

funcţională

 R Automat
 R Manual

Pornit  R Automat
 R Manual

Tab. 29: Configurare tracţiune integrală.

 i Sprijin tracţiune integrală: 
Se întemeiază pe principiul rulării inverse. Roţile 
unui ax sunt angrenate în sens invers. Se verifică 
roata care este angrenată în direcţia de deplasare. 
Pentru fiecare ax sunt necesare 2 măsurători.

 ! Nu există susţinere pentru tracţiune integrală la vehi-
cule cu roţi cu ecartament pe o singură roată.

 ¶ Configurare tracţiune integrală.
 " Încheiat configurare tracţiune integrală.
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4.5.11 Operare ecran de măsurare

1 2 4

5 6 7 8 9 10

3

Abb. 17: Ecran de măsurare

număr Nume Funcție

1 Mesaj text Solicitare de acţionare şi rezultate
2 Afişaj ceas stânga Forţa de frânare stânga în kilonewton [kN]
3 Afişare acţiune Afişare a acţiunii solicitate
4 Afişaj ceas dreapta Forţa de frânare dreapta în kilonewton [kN]
5 Decelerare pe axă Valoare atinsă din forţa de frânare pe ax şi greutatea axului în procente 

[%]
6 Greutatea pe ax Greutatea pe ax în tone [t]
7 Afişaj diferenţă forţă de frânare Diferenţă forţă de frânare stânga şi forţă de frânare dreapta în procente 

[%]
8 Px Presiunea măsurată în ax în [bar]
9 Px Nr. Număr senzor de presiune cu emiţător radio
10 PM Presiunea dirijată la pedala de frnă în [bar]

Tab. 30: Ecran de măsurare

1. Urmare derulare verificare.
2. Verificare valori de măsurare.

 " Operare ecran de măsurare încheiată.
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4.5.12 Acţionare telecomandă

Simbol Taste Funcție Superautomat Automat Manual

Automat Pornire mod de funcţionare automată.
Premisă = vehiculul nu stă:
 R Standul de verificare a frânelor
 R Pe platforma de testare ecartament

X

Pornire măsurare ax.
Premisă = vehiculul stă:
În standul de verificare a frânelor

X

2nd  + 

Superautomat Pornire superautomat.

X

Măsurare roată 
individuală stânga

Pornire măsurare roată individuală strânga.

X

2nd  + 

Tracţiune integrală:
Măsurare roată 
individuală stânga

Tracţiune integrală:
Pornire măsurare roată individuală strânga.
(Roată dreapta în funcţionare în sens invers) X

Măsurare roată 
individuală dreapta

Pornire măsurare roată individuală dreapta.

X

2nd  + 

Tracţiune integrală:
Măsurare roată 
individuală dreapta

Tracţiune integrală:
Pornire măsurare roată individuală dreapta.
(Roată stânga în funcţionare în sens invers) X

Măsurare neunifor-
mitate

Pornire măsurare neuniformitate.

X

Tipărire Listare rezultate măsurătoare.

X X

Frâna de serviciu Ordonare rezultate măsurare frână de serviciu.

X

P Frâna de staţionare Ordonare rezultate măsurare frână de staţionare.

X

10 Înapoi Reluaţi etapa de verificare:
 R Ultimul ax
 R Verificare frâna de serviciu.
 R Verificare frâna de staţionare.

X

Ordonare rezultat măsurare ax. X
1 Înainte Săriţi etapa de verificare:

 R Următorul ax
 R Verificare frâna de serviciu.
 R Verificare frâna de staţionare.

X

Ordonare rezultat măsurare ax. X

STOP
Stop  R Oprire motare stand de verificare a frânelor.

 R Oprire motoare tester şasiu.
 R Oprire mod de funcţionare automat.
 R Oprire mod de funcţionare automat şi super-

automat.
 R Întrerupere verificare.

X X X

Enter  R Stocare rezultat de măsurare.
 R Pornire motoare (reluare sau sărit). X

Tab. 31: Organizare taste telecomandă infraroşie (IR)
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4.6 Instrucţiuni de utilizare

 ! La efectuarea verificărilor ţineţi seama de 
următoarele indicaţii privind utilizarea conform 
destinaţiei.

Atenţionare faţă de riscurile reziduale!
În timpul utilizării standului de verificare a 
frânelor nu pot fi excluse riscurile reziduale.

 ¶ Respectaţi instrucţiunile de securitate din 
"Indicaţii pentru utilizator" 1 691 696 920!

 ¶ Purtaţi echipamente de protecţie 
personală!

Generalități
 ¶ Rulaţi cu roţile drepte pe standul de verificare.
 ¶ Respectaţi sarcina maximă admisă a standului de 
verificare a frânelor ( vezi datele tehnice).

 ¶ În cazul vehiculelor cu ecartament pe o singură roată 
selectaţi motociclete.

 ¶ Înainte de verificare verificaţi presiunea în anvelope.
 ¶ În timpul verificării nu părăsiţi vehiculul.

Verificare frână
 ¶ Evitaţi frecarea anvelopelor de cadrul standului de 
verificare.

 ¶ Nu depăşiti viteza de 10 km/h la intrarea pe sistemul 
mecanic de role.

 ¶ Nu faceţi manevre rapide ale direcţiei în timpul 
verificării axei anterioare.

 ¶ Se poate efectua o verificare a frânelor, numai dacă 
ambele roţi ale unui ax a vehiculului apasă rolele 
senzor până la 5 secunde.

 ! Dacă vehiculul este scos pe standul de verificare 
a frânelor sau fără programul de verificare activat, 
atunci standul de verificare va fi deteriorat.

 i Ieşiţi cu vehiculul de pe setul de role, când un 
program de verificare este activat. Dacă ieşiţi de pe 
rolele de verificare oprite şi cu programul de verifi-
care activat, atunci se activează ajutorul de ieşire. 
Ajutorul de ieşire împiedică o deterioare a standului 
de verificare. 
Imagine de ansamblu ajutor de ieşire:
 $ La modelul cu pornire automată a motoarelor 

standului de verificare direcţia de ieşire este 
întotdeauna direcţia de rulare. 

 $ La modelul cu frână electromagnetică ca ajutor 
de ieşire se poate ieşi în ambele direcţii.

 i La o diferenţă prea mare între viteza rolelor şi a roţii 
(>25%), nu se mai măsoară forţa de frânare, ci forţa 
de frecare dintre roată şi rola de verificare. Acest 
rezultat al măsurătorii este inutil pentru verificarea 
frânei.

 i Criterii de decuplare:
 $ Dacă vehiculul părăseşte în timpul verificării 

frânelor setul de role, resp. rolele senzor se 
deplasează în sus, atunci rolele de antrenare sunt 
decuplate automat.

 $ Dacă forţa de frânare ajunge să fie mai mare 
decât forţa de frecare dintre roată şi rolele de 
verificare, atunci roata începe să alunece (se 
blochează). Pentru a evita o deteriorare a anvelo-
pelor standul de verificare a frânelor decuplează 
automat motoarele rolelor de verificare.

Vehicule cu tracţiune integrală
 R Măsurătorile tracţiunii integrale sunt prevăzute pen-

tru vehicule cu tracţiune integrală permanentă.
 R Pentru a proteja diferenţialul blocabil al vehiculului 

de suprasolicitare, standul de verificare a rulează 
motoarele de verificare de pe partea stângă şi 
dreaptă în direcţie de rulare opusă.

 R Standul de verificare măsoară forţele de frânare de 
pe partea care rulează înainte.

 ! Respectaţi indicaţiile de verificare din instrucţiunile 
de utilizare ale vehiculului cu tracţiune integrală.

Dispozitiv de ridicare

 ! Numai în cazul în care dispozitivul de ridicare este 
coborât intraţi, ieşiţi şi treceţi prin setul de role.

 ! Înainte de intrare, ieşire sau trecere peste setul de 
role respectaţi indicaţiile lămpii de avertizare de pe 
dulapul de comandă al dispozitivul de ridicare.

 ! La operarea dispozitivului de ridicare ţineţi seama 
de mişcările de ridicare ale setului de role.

Placa test direcţie
 ¶ Rulaţi cu vehiculul cu ambele axe drept şi cu viteză 
constantă (max. 10 km/h) trecând peste platforma 
de testare ecartament.
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5. Superautomat
5.1 Vedere de ansamblu

Mod de 
funcţionare

Dispozitiv de ve-
rificare suportat

Superautomat Standul de verifi-
care a frânelor

Tab. 32: Mod de funcţionare şi aparat de verificare suportat

Automat ecartament este modul standard de derulare 
a verificării. Superautomat este modul de funcţionare 
recomandat, dacă un vehicul trebuie să fie verificat 
complet, trebuie să fie utilizată şi o dovadă a datelor 
măsurate.

 i Trăsături superautomat:

Funcție Trăsătură

Secvenţă de verificare Dirijat
Pornire motor Automat
Verificare pe axe standard
Măsurare rezistenţa la rulare Automat
Măsurare neuniformitate
Forţe de frânare frâna de ser-
viciu
Acţionare dispozitiv de ridi-
care

Manual

Forţe de frânare frână de 
staţionare

Automat

Afişare valoare de vârf
Reluaţi etapa de verificare:
 R Ax
 R Frână

Manual

Săriţi etapa de verificare:
 R Ax
 R Frână

Ordonare valori măsurate:
 R Ax
 R Frână

Automat

Salvare valori măsurate.
Afişare rezultate măsurătoare:
 R Imagine de ansamblu
 R Detalii

Listare proces-verbal de 
măsurare
Arhivare proces-verbal de 
măsurare

Tab. 33: Trăsături superautomat

 i Derulare verificare superautomat:

Derulare şi etape 
de verificare

 OFF

Simbol Funcție

Pornire motor Porniţi motoarele stânga şi 
dreapta.

1. Etapă de testare Măsurare rezistenţă la rulare.

2. Etapă de testare Forţe de frânare în creştere

3. Etapă de testare Măsurare neuniformitate.

4. Etapă de testare Frâna de 
serviciu

Forţe de frânare 
maxime

Valori de vârf Afişare valori.

5. Etapă de testare Frâna de 
staţionare

Forţe de frânare 
maxime

Valori de vârf Afişare valori.

Rezultate 
măsurătoare

Rezultate:
 R Salvare
 R Afișare
 R Tipărire

Tab. 34: Derulare verificare superautomat

 i Etapă de testare:

Reluare Salt

Tab. 35: Reluare sau sărire etapă de testare.

 i Premise pentru funcţionarea superautomat:

Nr. Premise Descriere în capitol

1. Selectare ecran de pornire Ecran de pornire
2. Selectat superautomat Selectare regim de 

funcţionare.
3. Categorie vehicul selectată Verificare cu valori limită
4. Număr axe selectat Configurare axe.

Tab. 36: Premise pentru funcţionarea superautomat
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5.2 Pornire verificare

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă în faţa setului de role:

 i ICperform este pe ecranul de pornire:

 ! Odată cu introducerea vehiculului pe setul de role 
începe verificarea.

 ¶ Introduceţi vehiculul cu axul care trebuie verificat:

 ! Mergeţi drept, păstraţi viteza redusă.

 ! În timpul verificării nu părăsiţi vehiculul.

  Dacă axa vehiculului care trebuie verificată stă pe se-
tul de role, ICperform schimbă automat la ecranul de 
măsurare:

 " Începe verificarea în modul de funcţionare superau-
tomat.

Tab. 37: Verificare frâne superautomat: începere verificare.
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5.3 Pornire motoare

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în setul de role:

1. Aduceţi cutia de viteze în poziţia mers în gol sau 
punctul neutru.

2. Eliberaţi pedala de frână:

3. Începe faza de avertizare "Motoarele pornesc":
  Simbolurile de avertizare "Pornire motoare" clipesc.

 i Durata faza de avertizare = 2 secunde (= setare din 
fabrică, valoare configurabilă de către tehnicianul de 
service).

4. Faza de anunţare se termină.

  Mesaj text: Atenţie pornesc motoarele.
  Simbolurile de avertizare "Pornire motoare" clipesc.
  Motoarele rolelor de verificare demarează.
  Rolele de verificare se rotesc.

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitive de verificare stand de verifi-

care.
 $ Simbol mod de funcţionare superautomat.
 $ Simbol stop (oprire motor şi întrerupere verifi-

care).

 i Afişare în meniul axelor = axa activă.

 i În cazul în care roţile vehiculului se blochează:
 $ opriţi motoarele.
 $ Se afişează valorile de vârf.
 $ Reluaţi verificarea.

 " Pornirea motoarelor rolelor de verificare s-a încheiat.
Tab. 38: Verificare frâne superautomat: pornire motoare.



1 691 806 102 2017-12-22| Beissbarth GmbH

152  |  BD 7xxx / 8xxx  |  Superautomatro

5.4 Măsurare rezistenţă la rulare

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în setul de role:

1. Nu frânaţi:

2. Faza rezistenţa la rulare începe:

 i Durata rezistenţa la rulare = 5 secunde (= setare din 
fabrică, valoare configurabilă de către tehnicianul de 
service).

3. Observare valori măsurate.

 i În cazul în care roţile vehiculului se blochează:
 $ opriţi motoarele.
 $ Se afişează valorile de vârf.
 $ Reluaţi verificarea.

  Motoare role de verificare pornite.
  Rolele de verificare se rotesc.
  Mesaj text: Măsurare rezistnţa la rulare.
  Se măsoară rezistenţa la rulare:

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitive de verificare stand de verifi-

care
 $ Simbol mod de funcţionare superautomat
 $ Simbol stop (oprire motor şi întrerupere verifi-

care)

 i Afişare în meniul axelor = axa activă.
 " Măsurarea rezistenţei la rulare s-a încheiat.

Tab. 39: Verificare frâne superautomat: măsurare rezistenţa la rulare.
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5.5 Forţă de frânare în creştere

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în setul de role:

1. Creştere frânare lentă

 i frânare totală:
 $ Până se atinge zona de măsurare a 

neuniformităţii (vezi următorul capitol "Măsurarea 
neuniformităţii").

 $ Până se atinge valoarea maximă a forţelor de frâ-
nare (vezi capitolul "Forţe de frânare maxime").

2. Observaţi creşterea valorilor forţelor de frânare:
  Creşterea uniformă a forţelor de frânare partea 
stângă şi dreaptă.

3. Observare afişaj diferenţă.
4. Observaţi creşterea valorilor presiunii pneumatice Px 

şi PM sau valorilor forţei la pedală PD.

 i Criteriu de decuplare:
 $ <Stop> Selectaţi bara de stare şi cea funcţională.
 $ <Stop> Apăsaţi buton telecomandă.
 $ Dacă deja s-a frânat, după 6 secunde în rezistenţa 

la rulare fără frânare.
 $ Fără frânare 60 secunde rămâneţi în rezistenţă la 

rulare (măsurarea se reia).

  Motoare role de verificare pornite.
  Rolele de verificare se rotesc.
  Mesaj text: Creştere lentă a frânării.
  Se măsoară forţele de frânare stânga şi dreapta:

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitiv activ de verificare stand de 

verificare
 $ Simbol mod de funcţionare superautomat
 $ Simbol stop (oprire motor şi întrerupere verifi-

care)

 i Afişare în meniu axe:
 $ Verificare activă = frână de serviciu
 $ Ax activ

 " Verificare "forţe de frânare în creştere" încheiată.

Tab. 40: Verificare decelerare superautomat: forţe de frânare în creştere
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5.6 Măsurare neuniformitate

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în setul de role:

1. Creştere frânare lentă

  până când valorile forţelor de frânare se găsesc în 
zona de măsurare pentru neuniformitate.

 i Domeniu de măsurare neuniformitate = 1 kN - 10 kN 
(= setare din fabrică, valoare configurabilă de către 
tehnicianul de service).

2. Menţineţi forţele de frânare constante.

 i Durată forţe de frânare constante = 3 secunde.

  Motoare role de verificare pornite.
  Rolele de verificare se rotesc.
  Mesaj text: Menţinere forţă de frânare 
constantă.

  Se măsoară forţe de frânare constante:

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitive de verificare stand de verifi-

care
 $ Simbol mod de funcţionare superautomat
 $ Simbol stop (oprire motor şi întrerupere verifi-

care)

 i Afişare în meniu axe:
 $ Verificare activă frână de serviciu
 $ Ax activ

3. Menţineţi în continuare forţele de frânare constante:

4. Începe faza de măsurare neuniformitate:

 i Durată fază de măsurare neuniformitate = 5 secunde 
(= setare din fabrică, valoare configurabilă de către 
tehnicianul de service).

 i Neuniformitatea se măsoară doar la frâna de serviciu.

  Mesaj text: Măsurare neuniformitate.
  Neuniformitatea se măsoară:

 i Afişare în meniu axe:
 $ Verificare activă = neuniformitate
 $ Ax activ

 " Verificare neuniformitate încheiată.
Tab. 41: Superautomat verificare frâne: măsurare neuniformitate.
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5.7 Forţa maximă de frânare

5.7.1 Frâna de serviciu

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în setul de role:

1. Creştere frânare lentă

  Până la limita de alunecare (roțile vehiculului 
blochează).

  Vehiculul se ridică din setul de role cu excepţia 
axului de verificat (= rola senzor nu mai este 
apăsată).

  până la atingerea forţelor de frânare maxime 
(=nu s-a atins limita de alunecare, roţile vehiculu-
lui nu blochează).

 i Dacă roţile vehiculului nu blochează, eliberaţi pedala 
de frână şi aşteptaţi 6 secunde. Opriţi motoarele, iar 
valorile maxime măsurate sunt stocate.

2. Observaţi creşterea valorilor forţelor de frânare:
3. Observare afişaj diferenţă.
4. Observaţi creşterea valorilor presiunii pneumatice Px 

şi PM sau valorilor forţei la pedală PD.

 i Forţa minimă de frânare pentru măsurare valabilă = 
500 N (setare din fabrică, valoare configurabilă de 
către tehnicianul de service).

 i Timp minim pentru măsurare valabilă= 3 secunde 
(setare din fabrică, valoare configurabilă de către 
tehnicianul de service).

 i Criteriu de decuplare:
 $ <Stop> Faceţi clic pe bara de stare şi cea 

funcţională.
 $ <Stop> Apăsaţi buton telecomandă.

  Motoare role de verificare pornite.
  Rolele de verificare se rotesc.
  Mesaj text: Creştere lentă a frânării.
  Se măsoară forţele maxime de frânare la frâna de ser-
viciu:

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitive de verificare stand de verifi-

care
 $ Simbol mod de funcţionare superautomat
 $ Simbol stop (oprire motor şi întrerupere verifi-

care)

 i Afişare în meniu axe:
 $ Verificare activă = frână de serviciu
 $ Ax activ

 " Verificarea "forţa maximă de frânare frână de serviciu" 
s-a încheiat.

Tab. 42: Superautomat verificare frână: frână de serviciu forţe de frânare maxime
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5.7.2 Frâna de staţionare

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în setul de role:

1. Creştere frânare lentă

  Până la limita de alunecare (roțile vehiculului 
blochează).

  Vehiculul se ridică din setul de role cu excepţia 
axului de verificat (= rola senzor nu mai este 
apăsată).

  până la atingerea forţelor de frânare maxime 
(= nu s-a atins limita de alunecare, roţile vehiculu-
lui nu blochează).

 i Dacă roţile vehiculului nu blochează, eliberaţi pedala 
de frână şi aşteptaţi 6 secunde. Opriţi motoarele, iar 
valorile maxime măsurate sunt stocate.

2. Observaţi creşterea valorilor forţelor de frânare:
  Creştere constantă partea stângă şi dreaptă.

 i Forţa minimă de frânare pentru măsurare valabilă = 
500 N (setare din fabrică, valoare configurabilă de 
către tehnicianul de service).

 i Timp minim pentru măsurare valabilă= 3 secunde 
(setare din fabrică, valoare configurabilă de către 
tehnicianul de service).

 i Criteriu de decuplare:
 $ Simbol top faceţi clic pe bara de stare şi 

funcţională.
 $ Apăsaţi butonul stop de la telecomandă.
 $ Fără frânare 60 secunde rămâneţi în rezistenţă la 

rulare (măsurarea se reia).

  Motoare role de verificare pornite.
  Rolele de verificare se rotesc.
  Mesaj text: Creştere lentă a frânării.
  Se măsoară forţe de frânare maxime frână de mână:

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitive de verificare stand de verifi-

care
 $ Simbol mod de funcţionare superautomat
 $ Simbol stop (oprire motor şi întrerupere verifi-

care)

 i Afişare în meniu axe:
 $ Verificare activă = frână de staţionare
 $ Ax activ

 " Încheiere verificare forţă de frânare maximă frână de 
mână.

Tab. 43: Superautomat verificare frână: frână de staţionare forţe maxime de frânare
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5.8 Afişare valori de vârf

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în setul de role:

 ¶ Verificare valori de vârf.

 i Durata afişare valori de vârf = 3 secunde (= setare 
din fabrică, valoare configurabilă de către tehnicianul 
de service).

  Motoarele rolelor de verificare oprite.
  Rolele de verificare stau.
  Mesaj text: Valori de vârf ax x - frână de 
serviciu sau Valori de vârf ax x - frână 
de staţionare.

  Se afişează valorile de vârf:

 i Valori de vârf:
 $ Forţa maximă de frânare [kN]
 $ Diferenţă forţă de frânare [%]
 $ Decelerare pe axă [%]
 $ Greutatea pe ax [t]
 $ Număr senzor presiune aer Px
 $ Valoare măsurare senzor presiune aer Px [bar]
 $ Valoare măsurare senzor presiune aer PM [bar]
 $ Valoare măsurare senzor presiune aer PD [N]

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitive de verificare stand de verifi-

care
 $ Simbol mod de funcţionare superautomat
 $ Simbol stop (oprire motor şi întrerupere verifi-

care)

 i Afişare în meniu axe:
 $ Verificare activă = frână de serviciul şi de 

staţionare
 $ Ax activ

 " Afişarea "Valori de vârf frână de serviciu şi frână de 
mână" s-a încheiat.

Tab. 44: Superautomat verificare frâne: afişare valori de vârf.
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5.9 etapă de testare

5.9.1 Reluare

Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat:
 $ În faţa setului de role
 $ În setul de role
 $ În spatele setului de role

 i Reluarea etapei de verificare este 
posibilă la:
 $ Cerere introducere vehicul
 $ Cerere scoatere vehicul

 i Reluare: 
Pot fi reluate toate etapele deja 
efectuate:
 $ 1 x buton Înapoi de apăsat pe 

telecomandă (deja resetat în 
1 etapă de verificare).

 $ 1 x simbol din bara de stare şi 
funcţională ICperform se va face 
clic (deja resetat în 1 etapă de 
verificare).

 i Navigaţie: 
În meniul axelor este reprezentată 
etapa de verificare selectată.

 ¶ Apăsaţi butonul sau faceţi clic pe 
simbol.

 ! După reluarea etapei de verifi-
care ICperform sare peste axele 
şi frânele deja verificate şi tre-
ce la următoarea axă sau frână 
neverificată.

10

  Simboluri (săgeţi albe) pentru afişarea următoarei 
axe din meniul axelor sar o etapă de verificare (axă) 
înapoi.

  Simbolurile (frână de serviciu şi de staţionare) se 
schimbă în meniul axelor pentru următoarea verifi-
care.

  Vehiculul stă în setul de role: 
Mesaj text: Apăsaţi butonul enter pentru 
pornirea motoarelor

  Vehiculul stă în faţa sau în spatele setului de role: 
Mesaj text: Axa x frână de serviciu sau Axa x 
frână de staţionare

  Rezultatele ultimei etape de verificare sunt suprascri-
se.

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitive de verificare stand de verifi-

care
 $ Simbol mod de funcţionare superautomat
 $ Simbol stop (oprire motor şi întrerupere verifi-

care)

 i Afişare în meniu axe:
 $ Verificare activă = verificare selectată
 $ Axă activă = axă selectată

 " Reluare etapa de verificare s-a încheiat.
Tab. 45: Verificare frâne superautomat: reluare verificare etapă de verificare.
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5.9.2 Salt

Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat:
 $ În faţa setului de role
 $ În setul de role
 $ În spatele setului de role

 i Sărirea etapei de verificare este 
posibilă la:
 $ Cerere introducere vehicul
 $ Cerere scoatere vehicul

 i Sărire: 
Pot fi sărite toate etapele de verifi-
care:
 $ 1 x buton Înainte de pe 

telecomandă va fi apăsat (câte 
1 etapă de verificare înainte).

 $ 1 x simbol din bara de stare şi 
funcţională ICperform se va face 
clic (câte o 1 etapă de verificare 
înainte).

 i Navigaţie: 
În meniul axelor este reprezentată 
etapa de verificare selectată.

 ¶ Apăsaţi butonul sau faceţi clic pe 
simbol.

 ! După sărirea etapei de verificare 
ICperform trece la axele şi frânele 
încă neverificate. Axe sau frâne 
sărite nu vor mai fi verificate.

1

  Simboluri (săgeţi albe) pentru afişarea următoarei 
axe din meniul axelor sar o etapă de verificare (axă) 
înainte.

  Simbolurile (frână de serviciu şi de staţionare) se 
schimbă în meniul axelor pentru următoarea verifi-
care.

  Vehiculul stă în setul de role: 
Mesaj text: Apăsaţi butonul enter pentru 
pornirea motoarelor

  Vehiculul stă în faţa sau în spatele setului de role: 
Mesaj text: Axa x frână de serviciu sau Axa x 
frână de staţionare

  Rezultatele ultimei etape de verificare sunt suprascri-
se.

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitive de verificare stand de verifi-

care
 $ Simbol mod de funcţionare superautomat
 $ Simbol stop (oprire motor şi întrerupere verifi-

care)

 i Afişare în meniu axe:
 $ Verificare activă = verificare selectată
 $ Axă activă = axă selectată

 " Sărirea etapei de verificare s-a încheiat.
Tab. 46: Verificare frâne superautomat: sărire etapa de verificare.



1 691 806 102 2017-12-22| Beissbarth GmbH

160  |  BD 7xxx / 8xxx  |  Superautomatro

5.10 Operare dispozitiv de ridicare

5.10.1 Ridicare

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în setul de role:

 i Vehiculul poate fi ridicat dacă rolele de verificare 
stau sau rulează.

1. Ridicare vehicul:
 $ Apăsaţi butonul săgeată SUS de pe telecomanda 

dispozitivului de ridicare de pe locul şoferului din 
vehiculul de verificat (= operare 1 persoană).

 $ Apăsaţi butonul SUS pe dulapul de comandă a 
dispozitivului de ridicare (= operare 2 persoane).

 ! Operarea dispozitivului de ridicare de la dulapul 
de comandă poate fi efectuată numai de către a 2 
persoană. În timpul verificării vehiculul trebuie să fie 
întotdeauna ocupat de şofer.

 ! Observaţi lampa de avertizare dispozitiv de ridicare 
în funcţiune de pe dulapul de comandă al dispoziti-
vului de ridicare.

2. Respectaţi sarcina pe ax crescută.

 i Dacă se ridică de pe rolele în rotaţie:
3. Ridicare lentă.
4. Respectaţi valorile de măsurare în creştere:

 $ Presiune ax Px
 $ Forţe de frânare

 ! Nu ieşiţi cu axa ce trebuei verificată dacă dispozitivul 
de ridicare este ridicat.

  Motoare role de verificare pornite.
  Rolele de verificare se rotesc.
  Mesaj text: Creştere lentă a frânării.
  Se măsoară forţele maxime de frânare la frâna de ser-
viciu:

 " Verificarea "forţa maximă de frânare frână de serviciu" 
cu ax ridicat s-a încheiat.

 i Probleme comandă la distanţă telecomandă:
 $ Ridicare: 

Motorul hidraulic continuă să funcţioneze şi după 
ce s-a atins poziţia superioară.

 $ Coborâre: 
Supapa hidraulică rămâne deschisă şi după 
atingerea poziţiei inferioare (nu mai este posibilă 
ridicarea).

 $ Ajutor: 
Menţinerea telecomenzii în afara habitaclului în 
timpul acţionării. 
Aduceţi telecomanda cu ajutorul unei a 2. per-
soane mai aproape de dulapul de comandă şi 
acţionaţi. 
Opriţi şi reporniţi standul de verificare a frânelor 
sau pista de verificare de la comutatorul principal.

 ! În caz de probleme cu transmisia radio nu este 
posibilă operarea prin intermediul tastelor de la dula-
pul de comandă al dispozitivului de ridicare.

Tab. 47: Superautomat verificare frâne: ridicare vehicul.
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5.10.2 Coborâre

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul verificat, ridicat în setul de role:

 i Vehiculul poate fi coborât dacă rolele de verificare 
stau sau rulează.

1. Coborâre vehicul:
 $ Apăsaţi butonul săgeată JOS de pe telecomanda 

dispozitivului de ridicare de pe locul şoferului din 
vehiculul de verificat (= operare 1 persoană).

 $ Apăsaţi butonul JOS pe dulapul de comandă a 
dispozitivului de ridicare (= operare 2 persoane).

 ! Operarea dispozitivului de ridicare de la dulapul 
de comandă poate fi efectuată numai de către a 2 
persoană. În timpul verificării vehiculul trebuie să fie 
întotdeauna ocupat de şofer.

 ! Observaţi lampa de avertizare dispozitiv de ridicare 
în funcţiune de pe dulapul de comandă al dispoziti-
vului de ridicare.

 ! Terminaţi coborârea numai dacă s-a stins lampa de 
avertizare şi lampa verde de stare Dispozitiv de ridi-
care complet retras s-a aprins.

  Motoarele rolelor de verificare oprite.
  Rolele de verificare stau.
  Mesaj text Valori de vârf ax x.
  Se afişează valorile de vârf:

 " Se încheie coborârea vehiculului verificat.

 i Probleme comandă la distanţă telecomandă:
 $ Ridicare: 

Motorul hidraulic continuă să funcţioneze şi după 
ce s-a atins poziţia superioară.

 $ Coborâre: 
Supapa hidraulică rămâne deschisă şi după 
atingerea poziţiei inferioare (nu mai este posibilă 
ridicarea).

 $ Ajutor: 
Menţinerea telecomenzii în afara habitaclului în 
timpul acţionării. 
Aduceţi telecomanda cu ajutorul unei a 2. per-
soane mai aproape de dulapul de comandă şi 
acţionaţi. 
Opriţi şi reporniţi standul de verificare a frânelor 
sau pista de verificare de la comutatorul principal.

 ! În caz de probleme cu transmisia radio nu este 
posibilă operarea prin intermediul tastelor de la dula-
pul de comandă al dispozitivului de ridicare.

Tab. 48: Verificare frâne superautomat: coborâre dispozitiv de ridicare.
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5.11 Extindere set de role

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în setul de role:

 i Înainte de depliere, verificaţi dacă dispozitivul de 
ridicare este coborât.

 ¶ Vehiculul cu axa de verificat se scoate de pe setul de 
role.

 ! Depliaţi numai dacă dispozitivul de ridicare este 
coborât.

 ! Mergeţi drept, păstraţi viteza redusă.

  Motoare role de verificare pornite.
  Rolele de verificare se rotesc (fără frână 
electromagnetică). 

  Motoarele rolelor de verificare oprite.
  Rolele de verificare se blochează (cu frână 
electromagnetică).

  Mesaj text: Coborâre şi depliere.
  Se afişează mesajul de scoatere a vehiculului.

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitive de verificare stand de verifi-

care
 $ Simbol mod de funcţionare superautomat
 $ Simbol stop (oprire motor sau întrerupere verifi-

care)
 $ Simbol reluare etapa de verificare.
 $ Simbol sărire etapa de verificare (nu la ultima 

axă).

 i Afişare în meniul axelor = axa activă
 " Se încheie scoaterea vehiculului verificat.

Tab. 49: Superautomat verificare frână: extindere set de role.
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5.12 Afişare rezultate măsurătoare

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul verificat stă în spatele setului de role:

 ¶ Verificare rezultate măsurătoare:
  Selectare imagine de ansamblu verificare frâne.
  Selectare detalii verificare frână.

  Motoarele rolelor de verificare oprite.
  Rolele de verificare stau.
  Se afișează rezultatele măsurătorii:

 " Se încheie afişarea rezultatelor măsurătorii.
Tab. 50: Afişare rezultate măsurătoare.
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5.13 Listare rezultate măsurătoare

Pas Maus sau telecomandă Rezultat şi afişare

 i Vehiculul verificat stă în spatele 
setului de role:

 ¶ Listare rezultate măsurătoare:
 $ Apăsaţi butonul Listare pe 

telecomandă.
 $ Apăsaţi simbolul în bara 

funcţională şi de stare.

  Listare:

 " S-a încheiat listarea rezultatelor verificării.

Tab. 51: Verificare frâne superautomat: listare rezultate măsurare.
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5.14 Încheiere verificare

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul verificat stă în spatele setului de role:

 i ICperform este pe ecranul de pornire:

 ¶ Pagina Rezultate activă:

 ¶ Faceţi clic pe pagina vehicul.

  Verificare încheiată.
  Datele vehiculului şi rezultatele măsurării sunt trimi-
se către CoRe.

  Pagina vehicul activă în ecranul de pornire.
  ICperform este pregătit pentru următoarea verificare:

 " Încheiere verificare terminată.

Tab. 52: Verificare frâne superautomat: terminare verificare.
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6. Mod de funcţionare 
automată

6.1 Vedere de ansamblu

Mod de 
funcţionare

Dispozitive de verificare suportate

Automat Standul de verifi-
care a frânelor

Placa test 
direcţie

Tab. 53: Mod de funcţionare şi dispozitive de verificare suportate.

Modul de funcţionare automat este recomandat dacă este 
nevoie de o verificare rapidă sau mai multe verificări şi nu 
este nevoie de dovadă pentru datele măsurate.

 i Premise pentru standul de verificare a frânelor:

Nr. Premise Descriere în capitol

1. Selectare ecran de pornire Ecran de pornire
2. Selectat automat Selectare regim de 

funcţionare.
3. Categorie vehicul selectată  R Verificare cu valori limită

 R Verificare fără valori limită
5. Tracţiune integrală confi-

gurat
Configurare tracţiune 
integrală.

Tab. 54: Premise pentru standul de verificare a frânelor

 ! Pentru a efectua verificările cu viteza de verificare 
potrivită de > 2 km/h sau > 4 km/h, trebuie selectată 
categoria de vehicul.

 i Premise pentru platforma de testare ecartament:

Nr. Premise Descriere în capitol

1. Selectare ecran de pornire Ecran de pornire
2. Selectat automat Selectare regim de 

funcţionare.

Tab. 55: Premise pentru platforma de testare ecartament

6.2 Verificare frână

 i Trăsături mod de funcţionare automat cu stand de 
verificare a frânelor:

Funcție Trăsătură

Selecţie dispozitive de veri-
ficare

Automat

Secvenţă de verificare Dirijat, poate fi 
oprită oricând

Pornire motor Automat
Verificare pe axe standard
Verificare roată individuală Tracţiune 

integrală
Măsurare rezistenţa la rulare Automat
Măsurare neuniformitate
Măsurare forţe de frânare
Afişare valoare de vârf
Reluare măsurare.
Acţionare dispozitiv de ridi-
care

Manual

Ordonare valori măsurate:
 R Ax
 R Frână

−

Salvare valori măsurate. −
Afişare rezultate măsurătoare:
 R Imagine de ansamblu
 R Detalii

−

Listare proces-verbal de 
măsurare −

Arhivare proces-verbal de 
măsurare −

Tab. 56: Trăsături mod de funcţionare automat cu stand de verifi-
care a frânelor
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6.2.1 standard
Secvenţă de verificare

 i Funcţionare automată pentru standul de verificare a 
frânelor cu suport pentru tracţiune integrală oprit:

Derulare şi etape 
de verificare

 OFF

Simbol Funcție

Pornire motor Porniţi motoarele stânga şi 
dreapta.

1. Etapă de testare Măsurare rezistenţă la ru-
lare.

2. Etapă de testare Forţe de frânare în creştere

3. Etapă de testare Măsurare neuniformitate.

4. Etapă de testare Forţe de frânare maxime
Valori de vârf Afişare valori.

Tab. 57: Verificare mod de funcţionare automat cu stand de verifi-
care a frânelor

Pornire verificare

 i Începutul verificării corespunde începerii 
funcţionării în mod superautomat. Vezi capitolul  5.2 
"Începere verificare".

Etape de verificare

 i Etapele individuale de verificare corespund etapelor 
modului superautomat. Vezi capitolul 5 "Superauto-
mat".

 ! Nu se afişează meniul axelor. 

6.2.2 Tracţiune integrală
Secvenţă de verificare

 i Mod de verificare funcţionare automată pentru stan-
dul de verificare a frânelor şi suport pentru tracţiune 
integrală pornit:

Derulare şi etape 
de verificare

 

Simbol Funcție

Pornire motor Porniţi motoarele stânga şi 
dreapta:
 R Stânga în direcţia de ve-

rificare
 R Dreapta în sens invers

1. Etapă de testare Partea stângă: măsurare 
rezistenţă la rulare.

2. Etapă de testare Partea stângă: forţe de frâ-
nare în creştere

3. Etapă de testare Partea stângă: măsurare 
neuniformităţi.

4. Etapă de testare Partea stângă: forţe de frâ-
nare maxime

Pornire motor Porniţi motoarele stânga şi 
dreapta:
 R În stânga în sens invers
 R Dreapta în sensul 

verificării
1. Etapă de testare Partea dreaptă: măsurare 

rezistenţă la rulare.

2. Etapă de testare Partea dreaptă: forţe de frâ-
nare în creştere

3. Etapă de testare Partea dreaptă: măsurare 
neuniformităţi.

4. Etapă de testare Partea dreaptă: forţe de frâ-
nare maxime

Valori de vârf Afişare valori.

Tab. 58: Verificare mod de funcţionare automat cu stand de verifi-
care a frânelor

Pornire verificare

 i Începutul verificării corespunde începerii 
funcţionării în mod superautomat. Vezi capitolul  5.2 
"Începere verificare".



1 691 806 102 2017-12-22| Beissbarth GmbH

168  |  BD 7xxx / 8xxx  |  Mod de funcţionare automatăro

6.3 Verificare ecartament

 i Trăsături mod de funcţionare automat cu platformă 
testare ecartament:

Funcție Trăsătură

Selecţie dispozitive de verificare Automat
Secvenţă de verificare Dirijat, poate fi oprită 

oricând
Verificare pe axe Automat
Măsurare deviere ecartament
Afişare valoare de vârf

Tab. 59: Trăsături mod de funcţionare automat cu platformă testa-
re ecartament

Înainte de verificare

 i Vehiculul stă în faţa plăcii de testare a ecartamen-
tului:

Tab. 61: Mod de funcţionare automat verificare ecartament

6.3.1 Măsurare deplasare ecartament

Pas Rezultat şi afişare

 i ICperform este pe ecranul de pornire:

 ! Prin trecerea peste placa de testare a ecartamentului 
încep verificarea şi măsurarea.

 ¶ Treceţi vehiculul cu axa ce trebuie verificată peste 
placa de testare a ecartamentului:

 ! Conduceţi drept, nu faceţi mişcări cu direcţia, 
păstraţi viteza redusă.

 ! Nu părăsiţi vehiculul în timpul verificării.

  Dacă axa vehiculului ce trebuie verificată trece peste 
platforma testare ecartament, ICperform trece auto-
mat în ecranul de măsurare.

  platforma testare ecartament deviază.
  Începe măsurarea devierea ecartamentului:

 ! Dacă la trecerea peste nu are loc o deviere a plăcii de 
testare a ecartamentului, atunci ICperform nu trece 
în ecranul de măsurare şi nu are loc o măsurare a 
devierii ecartamentului.

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitiv de verificare platformă testare 

ecartament
 $ Simbol mod de funcţionare automat
 $ Simbol stop (întrerupere verificare)

 i Nu se afişează meniul axelor.
 " După trecerea peste placa de testare a ecartamentului 
se încheie măsurarea devierii ecartamentului.

Tab. 60: Mod de funcţionare automat: măsurare deviere ecartament.



1 691 806 102 2017-12-22| Beissbarth GmbH

Mod de funcţionare automată  |  BD 7xxx / 8xxx  |  169 ro

6.3.2 Afişare valori de vârf

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axa de verificat în spatele plăcii de 
verificare a ecartamentului:

 ¶ Verificare valori de vârf.

 i Durata afişare valori de vârf = 3 secunde (= setare 
din fabrică, valoare configurabilă de către tehnicianul 
de service).

  platformă testare ecartament în poziţie de pornire.
  Mesaj text Valori de vârf.
  Se afişează valorile de vârf:

 i Valori de vârf:
 $ Deplasare ecartament [mm/m]

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitiv de verificare platformă testare 

ecartament
 $ Simbol mod de funcţionare automat
 $ Simbol stop (întrerupere verificare)

 i Nu se afişează meniul axelor.
  ICperform trece automat în ecranul de pornire după 
afişarea valorilor de vârf:

  ICperform este pregătit pentru următoarea verificare.
 " Afişare "Valori de vârf platformă de testare ecartament" 
s-a încheiat.

Tab. 62: Funcţionare automată verificare ecartament: afişare valori de vârf.
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7. Funcţionare manuală
7.1 Vedere de ansamblu

Mod de 
funcţionare

Dispozitive de verificare suportate

Manual Standul de verifi-
care a frânelor

Placa test 
direcţie

Tab. 63: Mod de funcţionare şi dispozitive de verificare suportate.

 i Dacă se vor efectua măsurări la roţi individuale, 
atunci este nevoie de mod de funcţionare manual. 

 i Premise pentru standul de verificare a frânelor:

Nr. Premise Descriere în capitol

1. Selectare ecran de pornire Ecran de pornire
2. Selectat manual Selectare regim de 

funcţionare.
3. Categorie vehicul selectată  R Verificare cu valori limită

 R Verificare fără valori limită
5. Tracţiune integrală confi-

gurat
Configurare tracţiune 
integrală.

Tab. 64: Premise pentru standul de verificare a frânelor

 ! Pentru a efectua verificările cu viteza de verificare 
potrivită de > 2 km/h sau > 4 km/h, trebuie selectată 
categoria de vehicul.

 i Premise pentru platforma de testare ecartament:

Nr. Premise Descriere în capitol

1. Selectare ecran de pornire Ecran de pornire
2. Selectat automat Selectare regim de 

funcţionare.

Tab. 65: Premise pentru platforma de testare ecartament

Verificare frână

 i Trăsături pentru verificare manuală a frânelor:

Funcție Trăsătură

Selecţie dispozitive de veri-
ficare

Manual

Secvenţă de verificare Liber selectabil
Suport pentru tracţiune 
integrală

Manual

Pornire motor
Verificare pe axe
Verificare roată individuală
Măsurare rezistenţa la rulare
Măsurare neuniformitate
Măsurare forţe de frânare
Afişare valoare de vârf Automat
Reluare măsurare. Manual
Acţionare dispozitiv de ridi-
care
Ordonare valori măsurate:
 R Ax
 R Frână

Salvare valori măsurate.
Afişare rezultate măsurătoare:
 R Imagine de ansamblu
 R Detalii

Listare proces-verbal de 
măsurare
Arhivare proces-verbal de 
măsurare Automat

Tab. 66: Trăsături verificare manuală frâne



1 691 806 102 2017-12-22| Beissbarth GmbH

Funcţionare manuală  |  BD 7xxx / 8xxx  |  171 ro

Derulare verificări standard

 i Decuplare suport tracţiune integrală:

Derulare şi etape 
de verificare

 OFF

Simbol Funcție

Pornire motor Porniţi motoarele stânga şi 
dreapta.

1. Etapă de testare Măsurare rezistenţă la ru-
lare.

2. Etapă de testare Forţe de frânare în creştere

3. Etapă de testare Măsurare neuniformitate.

4. Etapă de testare Forţe de frânare maxime
Valori de vârf Afişare valori.

Tab. 68: Verificare mod de funcţionare automat cu stand de verifi-
care a frânelor

Secvenţă de verificare tracţiune integrală

 i Mod de verificare funcţionare automată pentru stan-
dul de verificare a frânelor şi suport pentru tracţiune 
integrală pornit:

Derulare şi etape 
de verificare

 

Simbol Funcție

Pornire motor Porniţi motoarele stânga şi 
dreapta:
 R Stânga în direcţia de ve-

rificare
 R Dreapta în sens invers

1. Etapă de testare Partea stângă: măsurare 
rezistenţă la rulare.

2. Etapă de testare Partea stângă: forţe de frâ-
nare în creştere

3. Etapă de testare Partea stângă: măsurare 
neuniformităţi.

4. Etapă de testare Partea stângă: forţe de frâ-
nare maxime

Pornire motor Porniţi motoarele stânga şi 
dreapta:
 R În stânga în sens invers
 R Dreapta în sensul 

verificării
1. Etapă de testare Partea dreaptă: măsurare 

rezistenţă la rulare.

2. Etapă de testare Partea dreaptă: forţe de frâ-
nare în creştere

3. Etapă de testare Partea dreaptă: măsurare 
neuniformităţi.

4. Etapă de testare Partea dreaptă: forţe de frâ-
nare maxime

Valori de vârf Afişare valori.

Tab. 67: Verificare mod de funcţionare automat cu stand de verifi-
care a frânelor
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7.2 Verificare frâne standard

7.2.1 Pornire verificare

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă în faţa setului de role:

 i ICperform este pe ecranul de pornire:

 ! Cu introducerea vehiculului în setul de role, standul 
de verificare şi ICperform sunt pregătite pentru por-
nirea motoarelor şi verificarea manuală.

 ¶ Introduceţi vehiculul cu axul care trebuie verificat:

 ! Mergeţi drept, păstraţi viteza redusă.

 ! Nu părăsiţi vehiculul în timpul verificării.

  Dacă axa vehiculului care trebuie verificată stă pe se-
tul de role, ICperform schimbă automat la ecranul de 
aşteptare:

 " Standul de verificare a frânelor şi ICperform sunt 
pregătite pentru pornire motoarelor şi verificare.

Tab. 69: Verificare manuală a frânelor: începere verificare.
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7.2.2 Pornire motoare
Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în 
setul de role:

1. Aduceţi cutia de viteze în poziţia 
mers în gol sau punctul neutru.

2. Eliberaţi pedala de frână:

3. Acţionare telecomandă:

  Începe faza de avertizare "Motoa-
rele pornesc".

  Simbolurile de avertizare "Porni-
re motoare" clipesc.

 i Durata faza de avertizare = 2 se-
cunde (= setare din fabrică, valoare 
configurabilă de către tehnicianul 
de service).

 ! În funcţie de selecţia modu-
lui de măsurare a axelor sau a 
măsurătorilor individuale clipesc 
ambele simboluri de avertizare "Mo-
toarele pornesc" sau numai simbolul 
de avertizare de pe partea pornită.

4. Faza de anunţare se termină.

Măsurare axă   Mesaj text: Atenţie pornesc motoarele
  Mesaj text Atenţie motor stânga porneşte.
  Mesaj text Atenţie motor dreapta porneşte.
  Simbolurile de avertizare Pornire motoare clipesc.
  Motoare role de verificare pornite.
  Rolele de verificare se rotesc.

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitiv activ de verificare stand de veri-

ficare
 $ Simbol Funcţionare manuală
 $ Simbol stop (oprire motor şi întrerupere verificare)

 i Meniu axă fără axă activă.

 i În cazul în care roţile vehiculului se blochează:
 $ opriţi motoarele.
 $ Se afişează valorile de vârf.
 $ Reporniţi manual motoarele.

 " S-a încheiat pornirea motoarelor.

Măsurare roată 
individuală stân-

ga

Măsurare roată 
individuală dre-

apta

Tab. 70: Verificare manuală a frânelor: pornirea motoarelor.
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7.2.3 Măsurare rezistenţă la rulare

 i Derulare verificare vezi capitolul 5.4 "Măsurare rezistenţă la rulare".

 ! În funcţie de selecţia măsurării axelor sau a măsurării individuale pe ambele părţi se afişează rezistenţa la rulare 
sau numai pe partea cuplată.

7.2.4 Forţă de frânare în creştere

 i Derulare verificare vezi capitolul  5.5 "Forţa de frânare în creştere".

 ! În funcţie de selecţia măsurării axelor sau a măsurării individuale pe ambele părţi se afişează forţele de frânare 
sau numai pe partea cuplată.

7.2.5 Măsurare forţa maximă de frânare
Frâna de serviciu

 i Derulare verificare vezi capitolul 5.7.1 "Forţa maximă de frânare frâna de serviciu".

 ! În funcţie de selecţia măsurării axelor sau a măsurării individuale pe ambele părţi se afişează forţele de frânare 
sau numai pe partea cuplată.

Frâna de staţionare

 i Derularea verificării vezi capitolul 5.7.2 "Forţa maximă de frânare frâna de serviciu".

 ! În funcţie de selecţia măsurării axelor sau a măsurării individuale pe ambele părţi se afişează forţele de frânare 
sau numai pe partea cuplată.
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7.2.6 Măsurare neuniformitate
Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în 
setul de role:

1. Creştere frânare lentă

  până când valorile forţelor de 
frânare se găsesc în zona de 
măsurare pentru neuniformitate.

 i Domeniu de măsurare neuniformi-
tate = 1 kN - 10 kN (= setare din 
fabrică, valoare configurabilă de 
către tehnicianul de service).

2. Menţineţi forţele de frânare cons-
tante.

3. Acţionare telecomandă:

Neuniformitate   Motoare role de verificare pornite.
  Rolele de verificare se rotesc.
  Mesaj text: Creştere lentă a frânării.
  Se măsoară forţe de frânare constante:

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitive de verificare stand de verificare
 $ Simbol Funcţionare manuală
 $ Simbol stop (oprire motor şi întrerupere verificare)

 i Meniu axă fără axă activă.

4. Începe faza de măsurare neunifor-
mitate:

5. Menţineţi în continuare forţele de 
frânare constante.

 i Durată fază de măsurare neunifor-
mitate = 5 secunde (= setare din 
fabrică, valoare configurabilă de 
către tehnicianul de service).

 i Neuniformitatea se măsoară doar la 
frâna de serviciu.

  Mesaj text: "Măsurare neuniformitate".
  Neuniformitatea se măsoară:

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitive de verificare stand de verificare
 $ Simbol Funcţionare manuală
 $ Simbol stop (oprire motor şi întrerupere verificare)

 i Meniu axă fără axă activă.
 " Verificare neuniformitate încheiată.

Tab. 71: Verificare manuală a frânelor: măsurare neuniformitate.
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7.2.7 Salvare valori măsurate
Afişare valoare de vârf
Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 i Această afişare serveşte concomi-
tent ca afişare valori de vârf.

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în 
setul de role:

 ¶ Verificare valori de vârf.

 i Reluare verificare: 
măsurare axă sau măsurare roată 
individuală repornită manual.

  Motoarele rolelor de verificare oprite.
  Rolele de verificare stau.
  Mesaj text: Stocare : axe şi frâne.
  Se afişează valorile de vârf:

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitive de verificare stand de verificare
 $ Simbol Funcţionare manuală

 i Meniu axă fără axă activă.
  Valori de vârf verificate.

Tab. 72: Verificare manuală frâne: verificare valori de vârf.

Ordonare valori măsurate
Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 ! Valorile măsurate trebuie să fie 
ordonate înainte de stocare.

 ¶ Acţionare telecomandă:

  Selectare ax.

1

Selectare ax 
înainte

10

Selectare ax îna-
poi

  Mesaj text: Ax x.
  Axa selectată devine activă în meniul axe este 
reprezentată (= albă):

  Ax ordonat.
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Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

1. Acţionare telecomandă:

  Selectare tip frână.

Frâna de serviciu

P

Frâna de 
staţionare

 sau 
  Mesaj text: Frână de serviciu sau frână de 
staţionare.

  Axa selectată devine activă în meniul axe este 
reprezentată (= albă).

  Tipul de frână selectat este reprezentat ca simbol:

  tip frână ordonat.

Tab. 73: Verificare manuală a frânei: ordonare valori măsurare.

Salvare valori măsurate
Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 ! Valorile măsurate trebuie să fie sto-
cate după ordonare:

 ¶ Acţionare telecomandă:

  Selectare ax şi salvare tip frână.

Salvare introdu-
cere.

  Mesaj text: Următoarea verificare.
  Simbolul pentru verificarea frânei salvate este afişat în 
meniul axelor:

 " Încheiere salvare valori măsurate.
Tab. 74: Verificare manuală a frânei: salvare valori măsurare.
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7.2.8 Extindere set de role
Set role cu frână electromagnetică
Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în 
setul de role:

 i frâna electromagnetică din setul de 
role serveşte ca ajutor de ieşire:

 ¶ Vehiculul cu axa de verificat se scoa-
te de pe setul de role.

 ! Mergeţi drept, păstraţi viteza 
redusă.

  Motoarele rolelor de verificare oprite.
  Role de verificare blocate.
  Mesaj text: Următoarea verificare.

 " Încheiere scoatere.

Tab. 75: Verificare manuală a frânelor: ieşire cu ajutorul frânei electromagnetice

Fără frână electromagnetică:
Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în 
setul de role:

 ! În cazul seturilor de role fără frână 
electromagnetică motoarele trebuie 
pornite manual înainte de scoatere.

1. Acţionare telecomandă:

  Pornire ambele motoare.
2. Scoaterea vehiculului.

Măsurare axă   Mesaj text: Atenţie pornesc motoarele
  Mesaj text Atenţie motor stânga porneşte.
  Mesaj text Atenţie motor dreapta porneşte.
  Simbolurile de avertizare Pornire motoare clipesc.
  Motoare role de verificare pornite.
  Rolele de verificare se rotesc.

 " Încheiere scoatere.

Tab. 76: Verificare manuală a frânelor: scoatere fără frână electromagnetică
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7.2.9 Afişare rezultat total
Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 i Vehiculul verificat stă în spatele 
setului de role:

1. Acţionare telecomandă:

  Rezultatele se afişează.
2. Verificare rezultate măsurătoare:

  Selectare imagine de ansamblu 
verificare frâne.

  Selectare detalii verificare frână.

Afişare rezultate.

  Motoarele rolelor de verificare oprite.
  Rolele de verificare stau.
  Se afişează rezultatul complet:

 " Încheiere afişare rezultat total.
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7.2.10 Listare rezultate măsurătoare

 ! Numai valorile salvate pot fi tipărite.

Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 i Vehiculul verificat stă în spatele 
setului de role:

1. Faceţi clic pe simbolul imprimantă 
de pe bara de stare şi funcţională:

  Se afişează procesul-verbal de 
măsurare.

2. Faceţi clic pe simbolul impriman-
tei din bara funcţională PDF de pe 
partea inferioară a ecranului:

  Se afişează meniul de imprimare.
3. Selectaţi imprimanta şi numărul de 

copii.
4. Listare.

  Motoarele rolelor de verificare oprite.
  Rolele de verificare stau.
  Se afişează procesul-verbal de măsurare:

 " Încheiere afişare rezultat total.
  Listare:
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7.3 Verificare frână tracţiune integrală

7.3.1 Pornire motoare
Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în 
setul de role:

1. Aduceţi cutia de viteze în poziţia mers 
în gol sau punctul neutru.

2. Eliberaţi pedala de frână:

3. Acţionare telecomandă:

  Începe faza de avertizare "Motoare-
le pornesc".

  Simbolurile de avertizare "Pornire 
motoare" clipesc.

 i Durata faza de avertizare = 2 se-
cunde (= setare din fabrică, valoare 
configurabilă de către tehnicianul de 
service).

 ! În funcţie de selecţia modului de 
măsurare a axelor sau a măsurătorilor 
individuale clipesc ambele simboluri 
de avertizare "Motoarele pornesc" sau 
numai simbolul de avertizare de pe 
partea pornită.

4. Faza de anunţare se termină.

2nd

+

Tracţiune 
integrală măsurare 
roată individuală 

stânga

  Mesaj text: Atenţie pornesc motoarele.
  Simbolurile de avertizare Pornire motoare 
clipesc.

  Motoare role de verificare pornite.
  Rolele de verificare se rotesc.

 i Afişare în bara de stare şi funcţională:
 $ Simbol dispozitiv activ de verificare stand de 

verificare
 $ Simbol Funcţionare manuală
 $ Simbol mod de funcţionare tracţiune integrală
 $ Simbol stop (oprire motor şi întrerupere verifi-

care)

 i Meniu axă fără axă activă.

 i În cazul în care roţile vehiculului se blochează:
 $ opriţi motoarele.
 $ Se afişează valorile de vârf.
 $ Reporniţi manual motoarele.

 " S-a încheiat pornirea motoarelor.
  Pregătit pentru măsurarea forţelor de frânare.

2nd

+

Măsurare roată 
individuală dre-

apta

Tab. 77: Verificare manuală a frânelor: pornirea motoarelor.

7.3.2 Efectuare verificare

 i Procedura de verificare vezi capitolul 7.2 "Verificare frâne standard".

 ! În măsurarea individuală a roţii tracţiune integrală rolele se rotesc întotdeauna pe ambele părţi. Pe partea care 
nu se verifică, în sens invers.

 ! În funcţie de selecţia măsurării roţii individuale tracţiune integrală stânga sau dreapta standul de verificare a 
frânelor indică valorile numai ale părţii verificate.



1 691 806 102 2017-12-22| Beissbarth GmbH

182  |  BD 7xxx / 8xxx  |  Funcţionare manualăro

7.4 Verificare ecartament

 i Trăsăturile funcţionării manual a platformei testare 
ecartament:

Funcție Trăsătură

Selecţie dispozitive de verificare Automat
Secvenţă de verificare Dirijat
Verificare pe axe Automat
Măsurare deviere ecartament
Afişare valoare de vârf
Ordonare valori măsurate. Manual
Salvare valori măsurate.

Tab. 78: Trăsăturile funcţionării manuale a platformei testare 
ecartament

Înainte de verificare

 i Vehiculul stă în faţa plăcii de testare a ecartamen-
tului:

Tab. 79: Funcţionare manuală verificare ecartament

7.4.1 Măsurare deplasare ecartament

 i Derulare verificare vezi capitolul 6.3.1 "Măsurare deviaţie ecartament".

7.4.2 Salvare valori măsurate
Valori de vârf

 i Derulare verificare vezi capitolul 7.2.7 "Stocare valori de măsurare".

Ordonare valori măsurate

 i Orondare valori de măsurare ale unei axe vezi capitolul 7.2.7 "Salvare valori măsurare".

Salvare valori măsurate

 i Salvare valori măsurare vezi capitolul 7.2.7 "Salvare valori măsurare".
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8. Verificare tahometru
8.1 Vedere de ansamblu

Mod de funcţionare Dispozitive de verificare 
suportate

Verificare tahometru Standul de verificare a frâ-
nelor

Tab. 80: Mod de funcţionare şi dispozitive de verificare suportate.

 i În modul de funcţionare verificare tahometru se 
verifică tahometre sau tahografe.

 ! Pentru verificarea tahometrului este nevoie de un 
aparat de verificare sau un program de verificare 
extern.

 ! Respectaţi legile, nomele, directivele şi norma-
tivele naţionale. Producătorul nu răspunde pentru 
daune care s-au produs ca urmare a nerespectării 
reglementărilor naţionale.

 i Caracteristici verificare tahometru:

Funcție Trăsătură

Secvenţă de verificare E = Aparat de veri-
ficare sau program de verifi-
care extern

Pornire motor Manual cu telecomandă
Verificare pe axe Standard
Verificare roată individuală
Ordonare valori măsurate. E = Aparat de veri-

ficare sau program de verifi-
care extern

Salvare valori măsurate.
Afişare rezultate verificare.
Listare proces-verbal de veri-
ficare.
Arhivare protocol de verificare.

Tab. 81: Caracteristici verificare tahometru

 i Derulare verificare tahometru:

Derulare Simbol Funcție

Introducerea vehi-
culului

Retragere set de role.

Telecomandă Verificare pe axe:
Apăsare buton <Automat>.
Verificare roată individuală:
Apăsaţi butonul <Măsurare 
roată individuală stânga>.
Sau:
Apăsaţi butonul <Măsurare 
roată individuală dreapta>.

Pornire motor Porniţi motoarele stânga şi 
dreapta.

Verificare tahometru E = Aparat de veri-
ficare sau program de verifi-
care extern

Telecomandă Apăsare buton <Oprire>.

Oprire motor Opriţi motoarele stânga şi 
dreapta.

Scoaterea vehicu-
lului

Părăsiţi setul de role.

Finalizare Selectaţi butonul <Oprire>.

Tab. 82: Derulare verificare tahometru

 i Premise pentru verificarea tahometrului:

Nr. Premise Descriere în capitol

1. Selectare ecran de pornire Ecran de pornire
2. Categorie vehicul selectată  R Verificare cu valori limită

 R Verificare fără valori limită
3. Selectare cartelă registru 

Aparat de verificare
Ecran de pornire

3. Selectare verificare 
tahometru

Selectare regim de 
funcţionare.

5. Aparat de verificare sau 
program de verificare ex-
tern este pregătit

Vezi instrucţiuni de utilizare 
aparat de verificare sau pro-
gram de verificare extern

Tab. 83: Premise pentru verificarea tahometrului

 ! Pentru a efectua verificările cu viteza de verificare 
potrivită de > 2 km/h sau > 4 km/h, trebuie selectată 
categoria de vehicul.
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8.2 Verificarea

8.2.1 Retragere set de role

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă în faţa setului de role:

 i ICperform este în ecranul verificare tahometru:
  Mesaj text: Retragere

 i Fără afişare în bara de stare, funcţională şi meniul 
axelor.

 ! Cu introducerea vehiculului în setul de role, standul 
de verificare a frânelor şi ICperform sunt pregătite 
pentru pornirea motoarelor şi verificarea tahometru-
lui.

 ¶ Introduceţi vehiculul cu axul care trebuie verificat:

 ! Mergeţi drept, păstraţi viteza redusă.

  Dacă axa vehiculului care trebuie verificată stă pe se-
tul de role, ICperform schimbă automat mesajul text:

  Mesaj text: Apăsaţi butonul automat pentru 
pornirea ambelor motoare. Apăsaţi buto-
nul măsurare individuală stânga sau dre-
apta pentru a porni motorul din stânga 
sau dreapta.

 " Standul de verificare a frânelor şi ICperform sunt 
pregătite pentru pornire motoarelor şi verificarea 
tahometrului.

Tab. 84: Verificare tahometru: retragere set role.
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8.2.2 Pornire motoare
Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în 
setul de role:

1. Aduceţi cutia de viteze în poziţia 
mers în gol sau punctul neutru.

2. Eliberaţi pedala de frână:

3. Apăsaţi butonul de la telecomandă:

  Începe faza de avertizare "Motoa-
rele pornesc".

  Simbolurile de avertizare "Porni-
re motoare" clipesc.

 i Durată de timp fază de avertizare 
"Motoarele pornesc" = 2 secunde.

  Faza de avertizare s-a încheiat.

Butonul <Auto-
mat> pornire mo-

toare.

  Mesaj text: Apăsaţi butonul automat pentru 
pornirea ambelor motoare. Apăsaţi buto-
nul măsurare individuală stânga sau dre-
apta pentru a porni motorul din stânga 
sau dreapta.

  Mesaj text: Atenţie! Pornire motoare.
  Simbolurile de avertizare Pornire motoare clipesc.
  Motoarele rolelor de verificare demarează.
  Rolele de verificare se rotesc.

 ! Dacă motoarele sunt în funcţiune, butonul <Oprire> 
poate fi apăsat în orice moment.
 " S-a încheiat pornirea motoarelor.

Butonul 
<Măsurare roată 
individuală stân-
ga> porneşte mo-
torul din stânga.

Butonul 
<Măsurare roată 
individaulă dre-
apta> porneşte 
butonul din dre-

apta.

Tab. 85: Verificare tahometru: pornire motoare.
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8.2.3 Verificare tahometru
Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în 
setul de role:

  Începe faza "Verificare tahome-
tru".

  Simbolurile de avertizare "Porni-
re motoare" clipesc în continuare 
în timpul verificării.

 i Timp de derulare faza "Verificare 
tahometru" = 600 secunde.

STOP

Butonul <Opri-
re> motoarele se 

opresc.

  Mesaj text: Utilizaţi aparatul extern sau 
programul de verificare extern pentru ve-
rificarea tahometrului. Apăsaţi butonul 
OPRIRE pentru oprirea motoarelor.

  Simbolurile de avertizare Pornire motoare clipesc.
  Pornire motoare role de verificare.
  Rolele de verificare se rotesc.

  Durata de derulare a fazei "Verificare tahometru" s-a 
încheiat.

  Motoarele rolelor de verificare oprite.
  Rolele de verificare stau.

 " Faza "Verificare tahometru" s-a încheiat.

 ¶ Efectuaţi verificarea tahometrului cu 
ajutorul aparatului de verificare sau 
programului de verificare extern.

 i Vezi aparatul de verificare sau programul de verificare 
extern. Vezi şi instrucţiunile de utilizare aparat de 
verificare sau programul de verificare extern.

Tab. 86: Verificare tahometru: verificare.
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8.2.4 Extindere set de role
Set role cu frână electromagnetică
Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în 
setul de role:

 i frâna electromagnetică din setul de 
role serveşte ca ajutor de ieşire:

 ¶ Vehiculul cu axa de verificat se scoa-
te de pe setul de role.

 ! Mergeţi drept, păstraţi viteza 
redusă.

  Motoarele rolelor de verificare oprite.
  Role de verificare blocate.
  Mesaj text: Apăsaţi butonul automat pentru 
pornirea ambelor motoare. Apăsaţi buto-
nul măsurare individuală stânga sau dre-
apta pentru a porni motorul din stânga 
sau dreapta.

 " Încheiere scoatere.
Tab. 87: Verificare tahometru: extindere cu frână electromagnetică

Fără frână electromagnetică:
Pas Telecomandă Rezultat şi afişare

 i Vehiculul stă cu axul de verificat în 
setul de role:

 ! În cazul seturilor de role fără frână 
electromagnetică motoarele trebuie 
pornite manual înainte de scoatere.

1. Apăsaţi butonul de la telecomandă:

  Pornire ambele motoare.
2. Scoaterea vehiculului.

Butonul <Auto-
mat> pornire mo-

toare.

  Mesaj text: Apăsaţi butonul automat pentru 
pornirea motoarelor.

  Mesaj text: Atenţie! Pornire motoare.
  Simbolurile de avertizare Pornire motoare clipesc.
  Motoarele rolelor de verificare demarează.
  Rolele de verificare se rotesc.

 " Încheiere scoatere.

Tab. 88: Verificare tahometru: extindere fără frână electromagnetică
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8.2.5 Încheiere mod de funcţionare

Pas Rezultat şi afişare

 i Vehiculul verificat stă în spatele setului de role:

 i ICperform este activ în ecranul verificare tahometru 
şi mod de funcţionare verificare tahometru:

 ¶ Faceţi clic pe butonul <Încheiere>.

  Modul de funcţionare verificare tahometru s-a închei-
at.

  Pagina aparat de verificare activă în ecranul de por-
nire.

  ICperform este pregătit pentru următoarea verificare:

 " Modul de funcţionare oprire verificare tahometru s-a 
încheiat.

Tab. 89: Încheiere mod de funcţionare oprire verificare tahometru.
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9. SP Plus
9.1 Export date client şi valori măsurate

 i La finalul verificării datele client şi datele valori 
măsurate sunt înregistrate automat în directorul de 
schimb SP Plus.

 i Calea către directorul de schimb trebui să coincidă 
în ICperform şi SP Plus.

9.2 Pornirea SP Plus
Iar la finalul verificării lansaţi SP Plus:

 ¶ Selectați § .

 " Lansare SP Plus încheiată.

10. Defecțiune
Dacă apare o eroare într-o componentă de sistem sau în 
derularea verificării, atunci se afişează o avertizare sau 
o eroare.

10.1 Avertizare

 i Indicaţiile de avertizare sunt marcate cu semn de 
exclamare galben:

 ! Avertizările trebuie confirmate.

 i După confirmarea avertizării este posibil un mod 
limitat.

1. Luaţi cunoştinţă despre avertizare:
  Îndepărtaţi deranjamentul conform mesajului 
text.

  Sau apelați serviciul clienţi.
2. Cu clic al mausului pe butonul "O. K."  

Confirmare avertizare.
  Avertizarea încetează.

3. Reporniţi ICperform.
 " S-a încheiat luarea la cunoştinţă şi confirmarea 
avertizării.

Instrucţiuni de avertizare stand de verificare a frâne-
lor

Nr. Semnificaţie

2 Senzor greutate stânga - defect. 
Confirmare avertizare şi apelare serviciu clienţi.

4 Senzor greutate dreapta - defect. 
Confirmare avertizare şi apelare serviciu clienţi.

7 Senzor forţă de frânare - Punct zero prea ridicat. 
Confirmare avertizare şi apelare serviciu clienţi.

8 Senzor putere frânare dreapta - punct zero prea ridicat. 
Confirmare avertizare şi apelare serviciu clienţi.

9
Senzor greutate stânga - punct zero prea ridicat. 
Verificaţi dacă setul de role este liber de sarcină şi 
confirmaţi avertizarea sau apelaţi serviciul clienţi.

1 1
Senzor greutate dreapta - punct zero prea ridicat. 
Verificaţi dacă setul de role este liber de sarcină şi 
confirmaţi avertizarea sau apelaţi serviciul clienţi.

1 3
Senzor forţă la pedală - punct zero prea ridicat. 
Verificaţi dacă senzorul este liber de sarcină şi confirmaţi 
avertizarea sau apelaţi serviciul clienţi.

1 4 Rolele de detectare stânga şi dreapta sunt în poziţii dife-
rite (nu la modul de funcţionare motocicletă).

1 5 Salvarea măsurării nu este posibilă. 
Confirmare avertizare şi apelare serviciu clienţi.

1 6 Nu este suportată tracţiunea integrală. 
Confirmare avertizare şi apelare serviciu clienţi.

Tab. 90: Instrucţiuni de avertizare stand de verificare a frânelor

Informaţii de avertizare platformă testare ecartament

Nr. Semnificaţie

1
Senzor ecartament - Punct zero nevalabil. 
Verificaţi dacă platforma de testare este în poziţia de 
bază şi confirmaţi avertizarea sau apelaţi serviciul clienţi.

Tab. 91: Informaţii de avertizare platformă testare ecartament
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10.2 Eroare
Mesajele de eroare se afişează cu un semn de exclama-
re roşu:

 ! După un mesaj de eroare funcţionarea este posibilă 
numai după îndepărtarea erorii.

1. Luarea la cunoştinţă despre eroare:
  Dacă în text se oferă o soluţie:
  Încheiere ICperform.
  Îndepărtare problemă.
  Reporniţi ICperform.

2. Sau apelaţi serviciul clienţi:
  Indicaţi textul mesajului de eroare.
  Indicaţi numărul mesajului de eroare.
  Încheiere ICperform.

 " Lansare îndepărtare eroare şi oprire ICperform.

Mesaje de eroare computer

Nr. Semnificaţie

1
Bnet-Software - eroare pornire fişier "Bnet-DLL". 
Bnet Tool (sau alt Bnet-software) închideţi şi ICperform 
reporniţi sau apelaţi serviciul clienţi.

3
USB-Konverterbox-PC - fără conexiune. 
Verificaţi conexiunea ICperform şi reporniţi sau apelaţi 
serviciul clienţi.

5
BnetEroare de conexiune hardware. 
Verificaţi conexiunea ICperform şi reporniţi sau apelaţi 
serviciul clienţi.

1 0
Bnet-Software - Fişier "JumboRemote2API.cfg" nu a fost 
găsit. 
ICperform repornit sau apelaţi serviciul clienţi.

1 1 Bnet-Software - programul de verificare nu a fost găsit. 
ICperform repornit sau apelaţi serviciul clienţi.

Tab. 92: Mesaje de eroare computer

Mesaje de eroare stand de verificare a frânelor

Nr. Semnificaţie

1 Senzor forţă de frânare stânga - defect. 
apelaţi serviciul clienţi.

2 Senzor forţă de frânare dreapta - defect. 
apelaţi serviciul clienţi.

1 1
Arc sau amortizor rolă de detectare - defect 
(nu în cazul modului de funcţionare motocicletă). Apelaţi 
serviciul clienţi.

1 3 Rolă de detectare stânga - senzor defect. 
apelaţi serviciul clienţi.

1 4 Rolă de detectare dreapta - senzor defect. 
apelaţi serviciul clienţi.

1 5 Memorie (EEPROM) configuraţie – eroare de scriere. 
Apelaţi serviciul clienţi.

16 Vehiculul la pornirea ICperform în setul de role. 
Îndepărtați vehiculul şi reporniţi ICperform.

17 Comanda motorului - defectă. 
apelaţi serviciul clienţi.

Tab. 93: Mesaje de eroare stand de verificare a frânelor

Mesaje de eroare platformă testare ecartament

Nr. Semnificaţie

1 Senzor ecartament - defect. 
apelaţi serviciul clienţi.

2 Amplificator senzor ecartament - defect. 
apelaţi serviciul clienţi.

Tab. 94: Mesaje de eroare platformă testare ecartament
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BD 7xxx / 8xxx, accesoriile şi ambalajele 
trebuie să fie reciclabile în vederea protejării 
mediului înconjurător. 

 ¶ BD 7xxx / 8xxx nu se elimină la deşeurile 
menajere.

Numai pentru ţări membre UE:

BD 7xxx / 8xxx cade sub incidenţa Directivei 
europene 2012/19/UE (DEEE).
Aparatele electrice şi electronice vechi, inclu-
siv cablurile şi accesoriile acestora, dar şi ba-
teriile şi acumulatoarele trebuie îndepărtate 
ca deşeu, separat de deşeurile menajere.

 ¶ Pentru îndepărtarea ca deşeu utilizaţi siste-
mele de reciclare şi colectare care vă stau la 
dispoziţie.

 ¶ Prin eliminarea corespunzătoare evitaţi 
daunele provocate mediului înconjurător şi 
periclitarea propriei sănătăţi.

ro

10.3 Dispozitiv de ridicare

 ! Dacă dispozitivul de ridicare este depliat şi nu 
mai poate fi pliat, utilizatorul trebuie să respecte 
următoarele proceduri.

1. Apăsaţi butonul <Stop> de la telecomandă. 
Sau selectaţi <Stop> de pe bara de stare şi cea 
funcţională:

  ICperform decuplează motoarele rolelor de veri-
ficare.

  ICperform blochează rolele de verificare (versi-
unea cu frână electromagnetică).

  ICperform întrerupe verificarea.
  ICperform trece în modul de funcţionare manual.

2. Aduceţi cutia de viteze în poziţia mers în gol sau 
punctul neutru.

3. Trageţi frâna de staţionare:
  Vehiculul este asigurat împotriva rulării.

 ! Pentru a nu deteriora vehiculul la ieşirea din setul 
de role, operatorul standului de verificare a frânelor 
sau a pistei de verificare trebuie să construiască o 
rampă pentru ieşire. În funcţie de direcţia de ieşire, 
operatorul trebuie să amplaseze rampa în faţa sau în 
spatele dispozitivului de ridicare. Pentru construirea 
rampei operatorul trebuie să folosească materiale 
de construcţie care suportă cea mai mare sarcină pe 
osie a vehiculului.

4. Construire rampă.

 ! Utilizatorul are voie să iasă numai dacă prin ieşire nu 
se produc daune vehiculului. Producătorul standului 
de verificare a frânelor sau a pistei de verificare nu 
răspunde pentru daunele produse vehiculului care 
s-au produs la ieşirea din setul de role cu dispoziti-
vul de ridicare ridicat.

5. Scoateţi cu grijă vehiculul.
6. Opriţi standul de verificare a frânelor sau pista de 

verificare.
7. Blocaţi standul de verificare a frânelor sau pista de 

verificare:
  Este exclusă trecerea peste setul de role.

8. Apelaţi serviciul clienţi.
 " Procedura în cazul dispozitivului de ridicare defect 
s-a încheiat.

11. Revizia tehnică
 ! Respectaţi măsurile de siguranţă privind întreţinerea 
şi revizia, aşa cum sunt descrise în capitolul 2 
"Indicaţii pentru utilizator".

 i Alte indicaţii le luaţi din descrierea produsului seturi 
de role (1 691 806 120).

12. Scoaterea din funcțiune
12.1 Scoaterea temporară din funcţiune
În cazul neutilizării mai îndelungate:

 ¶ Opriţi întrerupătorul principal şi asiguraţi-l cu un 
lacăt.

 ¶ Acoperiţi setul de role cu tablă de acoperire a role-
lor.

 ¶ Asiguraţi standul de verificare a frânelor sau pista 
de verificare împotriva utilizării necorespunzătoare. 
Montaţi panoul de avertizare.

12.2 Schimbarea locului de amplasare
 ¶ Dacă BD 7xxx / 8xxx este predat unei terţe persoane, 
trebuie predată şi întreaga documentaţie cuprinsă în 
pachetul de livrare. 

 ¶ Transportaţi BD 7xxx / 8xxx numai în ambalajul origi-
nal sau într-un ambalaj echivalent.

 ¶ Respectaţi indicaţiile cu privire la prima punere în 
funcţiune.

 ¶ Decuplaţi conexiunea electrică.

12.3 Îndepărtarea ca deşeu şi casarea
1. Deconectaţi BD 7xxx / 8xxx de la reţea şi îndepărtaţi 

cablul de reţea.
2. Dezasamblaţi BD 7xxx / 8xxx, sortaţi materialele 

şi îndepărtaţi-le ca deşeu conform prevederilor în 
vigoare.
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15.3 PC

 i Cerinţe minime PC:

Denumire Valoare

Procesor Celeron 2.7 GHz
Memorie de lucru 4 GB
Festspeicher 500 GB
Sistem de operare  R Windows 7 

64 Bit Embed-
ded Standard

 R Windows 10 
64 Bit

Interfețe  R 2 x serial
 R HDMI

Tab. 97: Cerinţe minime PC

15.4 Monitor
Cărucior PC sau terminal PC

 i Cerinţe minime monitor:

Denumire Valoare

Mărime 27 "
Soluționare 1920 x 1080
Raport laturi 16 : 9

Tab. 98: Cerinţe monitor cărucior PC sau terminal PC
Stand de verificare a frânelor sau pistă de verificare

 i Cerinţe minime monitor:

Denumire Valoare

Mărime minimă 40 "
Mărime recomandată 55 "
Soluționare 1920 x 1080
Raport laturi 16 : 9

Tab. 99: Cerinţe monitor stand de verificare frâne sau pistă de 
verificare

13. Puncte de măsurare a pre-
siunii

 i Vezi descrierea produsului 1 691 816 218 Capitolul 
"Anexă/Puncte de măsurare a presiunii".

14. Metode de calcul
 i Vezi descriere produs 1 691 806 120 capitol "Meto-
de de măsurare".

15. Date tehnice
15.1 Condiţii de mediu

Denumire Valoare

Temperatura de regim
Set de role, dispozitiv de ridicare, dulap de 
comandă, afişaj simultan

-10…+45 °C

Temperatura de regim
PC cu monitor (de la producător) +5…+45 °C

Temperatura de depozitare -25…+60 °C
Umiditatea relativă a aerului (fără conden-
sare) < 85 %

Tab. 95: Condiţii de mediu

15.2 Set de role

 i Vezi următoarea documentaţie:

Document Număr de 
comandă

Imagine de ansamblu produs 1 691 806 124
Descrierea produsului 1 691 806 120

Tab. 96: Set de role




