altesco

OPLOOPREMSIMULATOR
De altesco oploopremsimulator test de oplooprem en de parkeerrem van
een caravan of aanhanger. Geschikt voor het testen van een enkele as of
een tandemas.
Het mechanisme in de oploopremsimulator, geactiveerd middels luchtdruk,
simuleert remkracht op het koppelmechanisme van de oplooprem van de
aanhanger. Een sensor meet deze kracht en geeft dit weer op het L60 display
van de rollenremtestbank.
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Een 4 meter thermisch verzinkte rail wordt standaard bĳgeleverd. De
oploopremsimulator klemt zichzelf vast in deze rails middels luchtdruk. De
koppeling is in hoogte verstelbaar.
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Technische gegevens
• Meetbereik: 5000 N
• Luchtdruk: 8 bar
• Afmetingen: 114x 72 x 27 cm (LxHxB)

Voor optimaal gebruik van de oploopremsimulator wordt de combinatie met
een Escon RT9001 of RT9002 rollenremtestbank met weegsysteem en een
Escon L60 analoog-digitaal display aanbevolen. Voor het testen van meerdere
assen wordt het liftsysteem aanbovelen.
De L60 software bevat twee programma’s; 1 voor de APK-remmentest en
1 voor het testen van caravans en aanhangers. Middels de bĳgeleverde
afstandsbediening wordt gewisseld tussen de programma’s.
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Het liftsysteem is de oplossing voor
het testen van aanhangers met
meerdere assen. De slag is 100 mm,
de liftcapaciteit is 4000 kg.
Ook leverbaar voor de APK
test is de pedaalkrachtmeter
met digitaal display.

• NMi goedgekeurd: T6668
•Specifications
Analoge- en digitale remkrachtaanwĳzing tot 8000 N.
• Digitale remkrachtverschilaanwĳzing.
• Inclusief 4x4 (tegengestelde draairichting).
• Slipaanduiding middels signaallampen.
• Meting rolweerstand en ovaliteit.
• Berekening vertraging bedrĳfsrem (digitale weergave).
• Berekening vertraging parkeerrem (digitale weergave).
• Terughalen van testresultaten.
• Inclusief infrarood afstandsbediening en wandbeugel.
• Easy Exit® uitrĳhulp.
• Geschikt voor complete teststraat aansturing.
• Afmetingen: 635 x 635 x 210 mm (LxHxD).

• Optioneel: Draaibare wandbeugel, statief, printerlade, printer.
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Meetbereik
Maximum aslast
Testsnelheid

N
ton
km/h

RT9001 / RT9002
6000 / 8000
3/4
2,5 / 5
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Rollenlengte

mm

900
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Rollendiameter

mm
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Spoorbreedte
Wegen (optioneel)
Constructie
Motorvermogen
Netaansluiting
Afmetingen
Afwerking

mm

880-2680
4-punts
enkel
2 x 2,2 / 2 x 5,5
3-ph. 400V/50Hz
281 x 71 x 32 cm
gegalvaniseerd

Altesco behoudt zich het recht voor om specificaties, modellen en opties te veranderen.
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