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TESTKOFFER VOOR LUCHTDRUKREMMEN
Testen en repareren van verschillende remcomponenten speelt in
alle werkplaatsen voor bedrijfsvoertuigen een belangrijke rol. Naast
gediplomeerd personeel, is de gebruikte test apparatuur een
belangrijke factor voor succesvol repareren of testen.
Met de testkofffer “Mobile Test Bench” (MTB) brengt WABCO een
product op de markt waarmee de werkplaatsen voor
bedrijfsvoertuigen reparaties en testen efficiënt en succesvol
kunnen uitvoeren.

ONTWERP
Het nieuwe ontwerp van de MTB testkoffer bestaat uit een handige
en tegelijkertijd robuuste koffer, voor meer flexibiliteit en mobiliteit.
De MTB testkoffer is handig mee te nemen voor gebruik op elke
locatie, dankzij de geïntegreerde wieltjes en het uittrekbare
handvat. Zelfs een vertikale werkpositie is mogelijk omdat het
deksel afneembaar is en de testbank naar voren kan worden
geklapt voor ergonomisch werken, bijvoorbeeld op een werkbank.

MTB testkoffer 453 197 003 0

FUNCTIES
Voor pneumatische aansturing van de remcomponenten heeft de MTB testkoffer drie gescheiden circuits.
Hiermee kan in combinatie met regelkleppen exact aangepaste druk in het remsysteem worden getest.
De MTB testkoffer is tevens uitgerust met vier aparte meet circuits die kunnen worden gebruikt om de gemeten
waarden van het remsysteem weer te geven.

ACCESSOIRES
De MTB testkoffer is uitgerust met zes verschillende kleuren leidingen, die kunnen worden gebruikt om de
testkoffer aan te sluiten op druklucht of op het remsysteem.

VOORDELEN

© 2014 WABCO All rights reserved.



De mobiele testkoffer is geschikt voor officiële testen van remcomponenten en bedrijfsvoertuigen
dankzij geijkte en verwisselbare manometers.
 Pneumatische druk kan worden ingestuurd en uiterst precies worden gemeten in stappen van 100
mbar.
 Snelle en eenvoudige bediening door de compacte afmetingen en overzichtelijk aangegeven werking
en aflezen van de instrumenten
 Testen van remcomponenten kunnen niet worden verwisseld door het gebruik van zes verschillende
kleuren drukluchtleidingen.
 Zeer comfortabel mee te nemen door geïntegreerde wieltjes en uittrekbaar handvat.
 Het deksel kan worden verwijderd zodat de MTB testkoffer op elke werkbank kan worden geplaatst,
zowel horizontaal als vertikaal, naar wens van de gebruiker.
 Door hoge kwaliteit en het robuuste ontwerp is de koffer zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de
werkplaats.
Neem voor meer informatie a.u.b. contact op met uw WABCO partner (www.wabco-auto.com/findwabco).
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