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MOBILNÍ ZKUŠEBNÍ STAV PRO VZDUCHOTLAKÉ BRZDY
Kontrola a oprava jednotlivých komponent brzdové soustavy hraje
ve všech servisních dílnách užitkových vozidel důležitou roli. Vedle
kvalifikovaného personálu představuje také zkušební a testovací
vybavení rozhodující faktor pro úspěšně provedenou opravu nebo
kontrolu.
Mobilní zkušební stav (mobile test bench = MTB) je nový produkt
od WABCO, který servisním dílnám umožní provádět opravy a
kontroly přístrojů rychle a efektivně.

DESIGN
Zkušební stav MTB je navržený ve zcela novém designu jako
přenosný, ale zároveň robustní plastový kufr. MTB tak opouští
konvenční podobu zkušebního stavu, aby umožnil maximální
flexibilitu a mobilitu při práci.
Mobilní zkušební stav 453 197 003 0
Díky instalovaným kolečkům a vysouvatelné teleskopické rukojeti je
možné mobilní zkušební stav snadno přemístit a používat kdekoliv
je to zapotřebí. Zkušební stav je možné používat také ve svislé
pracovní poloze, protože víko kufru je možné odejmout a zkušební stav pak může být nakloněn směrem
dopředu, aby se tak zajistila ergonomická obsluha např. na pracovním stole.

FUNKČNOST
K pneumatické aktivaci komponent brzdové soustavy jsou na zkušebním stavu k dispozici tři oddělené okruhy.
Pomocí integrovaných regulačních ventilů je pak možné plynule nastavit potřebné tlaky pro testované přístroje.
Navíc součástí tohoto zkušebního stavu jsou čtyři oddělené okruhy pro měření tlaku, pomocí kterých je možné
měřit výstupní tlaky z přístrojů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Mobilní zkušební stav je dodáván se šesti různě barevnými hadicemi, které slouží k plnění zkušebního stavu
stlačeným vzduchem nebo k připojení testovaných přístrojů.
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Díky cejchovaným a snadno vyměnitelným manometrům je mobilní stav vhodný pro oficiální kontrolu
komponent brzdové soustavy.
Přesné nastavení a měření pneumatických tlaků díky dobré čitelnosti manometrů (1 dílek = 100 mbar).
Rychlá a jednoduchá obsluha díky malým rozměrům a přehlednému uspořádání ovládacích a měřících
prvků.
Spolehlivé měření komponentů s eliminováním chyb při měření díky různě barevným hadicím.
Jednoduchý transport díky instalovaným kolečkům a vytahovací teleskopické rukojeti.
Odnímatelné víko umožňuje umístit zkušební stav na každém pracovním stole jak v horizontální, tak ve
vertikální poloze a může se tak přizpůsobit individuálním požadavkům uživatele.
Díky svému kvalitnímu a robustnímu zpracování je tento přístroj velmi vhodný pro denní používání
v servisní dílně.

Pro další informace prosím kontaktujte Vašeho WABCO partnera (www.wabco-auto.com/findwabco).
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