BM3010 BREMSEPRØVER

- mobil bremseprøver for lette kjøretøy

BM3010 er en solid bremsetester for lette kjøretøy med akselvekt inntil 3500kg,
og som oppfyller verkstedenes og tilsynsmyndighetenes krav til en effektiv
bremsetest. Holdbarheten og dermed lang livstid er blant annet sikret ved at
rullefeltet er varmgalvanisert, samt at et stort aluminiumsdisplay kan monteres
både innendørs og utendørs.
BM3010 er unik på markedet, da den har en høyde over gulvet på kun 160mm.
Det gjør det enkelt å plassere bremsetesteren foran en kjørebaneløfter.
Bremseprøveren kan også plasseres fritt på gulvet med på/avkjøringsramper.
På grunn av BM3010 sin lave høyde, er rampene kun 1,84m lange. Dette er
tilstrekkelig for at bilen ikke slår nedi rullefeltet ved test.
•

•

Stort og lettlest aluminiumsdisplay med analog visning av
bremsekraft og digital visning av
skjevbremsing i %.
Kan tilkobles støtdempertester
og spormål, også på et senere
tidspunkt.

•

Kan utrustes med påkrevd utstyr
for PKK kontroll.

•

Beregning av skjevbremsing,
ovalitet og retardasjon iht Statens
Vegvesen sine krav.

•

Tilpasning i eksisterende
installasjon.

Ekstrautstyr
Bremsetesteren kan leveres med et bredt utvalg av tilbehør:
•

Montering av display på søyle,
vegg eller mobilvogn.

•

Windows smarttelefon og
nettbrett.

•

Infrarød fjernbetjening.

•

Pedaltrykkmåler.

•

A4 printer.

•

PC Windows software.

•

Test av 4WD kjøretøy.

•

Automatisk måling av akselvekt.

•

På/avkjørings ramper.

•

Ruller til bredere sporvidde
- Min. 850 mm til maks. 2850 mm.

•

Varmepakke til udendørs
installation.

•

Løftesystem til rullefelt.

•

Varmepakke til utendørs
installasjon.

•

Galvaniserte valser.

Tekniske Data
BM3010 BESKRIVELSE
Rullefelt

LxBxH

2360/3070 x 600 x 160 mm

Rullediameter

Ø

150 mm

Rullelengde

L

700/1000 mm

Friksjonskoeffisient på rullene fra fabrikk

tør/våt

Min 0,7 / 0,6

Sporvidde

850 til 2250 / 2850 mm

Avstand mellem valser center

355 mm

Maks. akselvekt

3.500 kg

Gearmotorstørrelse

1,1 kW

Maks. bremsekraftmåling

700 daN

Testhastighet

2,0 km/t

Display

LxBxH

735 x 500 x 140 mm

Display bremsekraftskala

0 – 620 daN

Nøyaktighet ved bremsekraftmåling

0 – 100 daN: ± 1 daN
> 100 daN: ± 1 % FS

Nøyaktighet ved vektmåling

0 – 100 kg: ± 2 kg
> 100 kg: ± 2 % FS

Nøyaktighet ved pedaltrykk måling

0 – 100 daN: ± 1 daN

Eltilslutning og sikring

3 x 400 Vac + N + PE
Minimum 10 Amp
3 x 230 Vac + PE
Minimum 10 Amp
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Texts and photos may present optional equipment available at additional cost. All functionality, features, specifications and other product information provided in this document including, but not
limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability, and capabilities of the product are subject to change without notice or obligation.
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