BM53000 HYDRAULISK SLITAGE TESTER
- til køretøjer op til 20000 kg akseltryk

•

BM53000 er monteret med 8 hydraulik cylinder, som giver operatøren
mulighed for test af 8 forskellige bevægelsesretninger ved hjælp af en
fjernbetjeningsenhed med integreret halogen lampe.

•

BM53000 kan hjælpe med kontrol af lejer og affjedringssystem uden brug
af værktøj og løfte udstyr. Endvidere kan den også hjælpe med at finde
slidte styrebolte, løse styrestænger, brudte svejsninger, løse fastgørelser og
andre komponent fejl.

•

Fjernbetjeningens enheden er radio forbundet med styresystemet, hvilket
giver optimale arbejdsbetingelser for operatøren og sikrer mod system
nedbrud forårsaget af et ødelagt kabel.

•

Med en plade størrelse på 1000 x 825 mm giver det mulighed for, at teste
køretøjer med en varieret sporevidde.

•

Pladebevægelsen er 100 mm sidelæns og 100 mm på langs. Det
maksimale tryk pr. retning er 30000 N med et arbejdstryk på 180 bar, samt
en bevægelseshastighed på minimum 30 mm/sek med begge plader i
bevægelse og 60 mm/s med en plade i bevægelse. BM53000 kan bestykkes
med en hastighed på 55/110 mm/s.

•

Slitage testeren kan bestykkes som en mobil enhed med egne op- og
nedkørselsramper eller 2 individuel installations huller monteret i forbindelse
med en arbejdsgrav.

TEKNISK DATA
BM53000 STANDARDBESKRIVELSE

DIMENSIONER

Støberamme pr. side

LxBxH

1005 x 1175 x 152 mm

Mobil - uden ramper

LxBxH

3340 x 1085 x 152 mm

Mobil - med ramper

LxBxH

3340 x 3440 x 152 mm

Maksimum test hjulvægt

10.000 kg

Max. akseltryk

20.000 kg

Testplade (andre optioner kan vælges)

1000 x 825 mm

Vægt

580 kg

Sporvidde (kan ændres)

850 mm

Hulstørrelse pr. side

LxBxH

1005 x 1175 x 152 mm
+5/-0

Pladebevægelse

100 mm

Pladehastighed

30 / 60 mm/s
55 / 110 mm/s

Max. tryk pr. cylinder

30.000 N

Arbejdstryk

150 bar

Motorstørrelse

2,2 / 3 kW

Intern kraft

6 VDC

Håndlampe

LED

Radiofrekvens

434 MHz

Eltilslutning og sikring

3 x 400 Vac + N + PE
+/- 6 %
Minimum 10 Amp eller tilsluttet
bremseprøvestand
2 x 230 Vas + N + PE
Minimum 10 Amp eller tilsluttet
bremseprøvestand
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