BM53000 HYDRAULISK SLITASJE TESTER
- til kjøretøy opp til 20000 kg akseltrykk

•

BM53000 er montert med 8 hydraulikksylindere som gir operatøren mulighet
for test av 8 forskjellige bevegelsesretninger ved hjelp av en fjernbetjening
med integrert LED lampe.

•

BM53000 kan hjelpe med kontroll av hjullagere og avfjæringssystem uten
bruk av verktøy og løfte utstyr. Den kan også å finne slitasje i kingbolter, løse
styrestag, sprekte sveiseskjøter, løse forbindelser og andre komponent feil.

•

Fjernbetjeningsenheten er radio forbundet med styresystemet, hvilket gir
optimale arbeidsbetingelser for operatøren og sikrer driftssikkerheten mot
defekt kabel.

•

Med en platestørrelse på 1000 x 825 mm gir det mulighet for å teste kjøretøy
med forskjellig sporvidde.

•

Platebevegelsen er 100 mm sidelengs og 100 mm på langs. Det maksimale
trykk pr. retning er 30000 N med et arbeidstrykk på 180 bar, samt en
bevegelseshastighet på minimum 30 mm/sek.

•

Slitasjetesteren kan bestykkes som en mobil enhet med egne på- og
nedkørselsramper eller 2 separate installasjons hull i forbindelse med en
smøre/inspeksjonsgrav.

Tekniske Data
BM53000 STANDARDBESKRIVELSE

DIMENSIONER

Støperamme per side

LxBxH

1005 x 1175 x 152 mm

Mobil - uten ramper

LxBxH

3340 x 1085 x 152 mm

Mobil - med ramper

LxBxH

3340 x 3440 x 152 mm

Maksimum test hjulvekt

10.000 kg

Max. akseltrykk

20.000 kg

Testplate (andre opsjoner kan velges)

1000 x 825 mm

Vekt

580 kg

Sporvidde (kan endres)

850 mm

Hulstørrelse per side

LxBxH

1005 x 1175 x 152 mm
+5/-0

Plate bevegelse

100 mm

Platehastighet

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

Max. trykk pr. cylinder

30.000 N

Arbeidstrykk

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
2 x 230 Vac + N + PE
Minimum 10 Amp
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