
01.09.09 Van Leewen Testsytems - Niederlande
hs-10-03 Tester de frana  - CAMIOANE

Nr. DENUMIRE  ARTICOL

1403 3 /M5P / 
4            

VLT 14033/M5P/4  -   14 to   -   tester de frana cu role
cu afisaj Analog Standard - 800mm latime x 1000mm inaltime

1

Afisaj analogic 1
Celule de greutate in 8 puncte 1
Telecomanda cu infrarosu 1

ECO EUROPEAN CONSULTING SRL  SATU MARE EXECUTA:                                               

MONTAJ,  SERVICE  IN GARANTIE SI POSTGARANTIE                                                                       
AL TUTUROR ECHIPAMENTELOR VLT

Stand  testare  frâne  autocamioane

B
U

C

INFORMATII TECHNICE

inclusa

Tester de frana controlat prin calculator, sarcina 14 tone ( cu sarcina max. de trecere 18tone) si banc de 
diagnosticare, doua bancuri cu role pentru montare in canalul de inspectie, echipat cu doua instrumente 
analogice controlate digital cu scala dubla de masurare 0-7000 si 0-35000N cu selectia automata a scalei.   .  g g
Rolele posterioare sunt inaltate pentru ca sa previna iesirea rotii de pe role in momentul functionarii. In asa 
fel se pot obtine forte mai mari inainte ca rotile sa se blocheze. Unitatea de afisare standard este de 
800x1000mm cu scala de 180° si LED-uri mari de 100mm. La fel sunt disponibile unitati de afisaj cu 
dimensiunea de 1000x800mm cu scala de 320° sau versiuni pe monitor. Exista si sunt disponibile atat 
afisaje analoage cat si pe monitor.
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 1603300101  
/ 001

VLT 16033/M5P/4  -  16 to  - Stand de frana cu role si afisaj                       
analogic Standard - dimensiuni (lxh) 800x1000mm

1

Afisaj analogic 1
Celule de greutate in 8 puncte 1
Telecomanda cu infrarosu 1

INFORMATII TECHNICE
Tester de frana controlat prin calculator, sarcina 16 tone (cu sarcina max. de trecere de 20tone) si banc de diagnoza, 
doua bancuri cu role pentru montare in canalul de inspectie, echipat cu doua instrumente analogice controlate digital, 
cu scala dubla de masurare 0-8000 si 0-40000N, cu selectarea automata a scalei. Rolele posterioare sunt inaltate pentru 
ca sa previna iesirea rotii de pe role in momentul functionarii. In asa fel se pot obtine forte mai mari inainte ca rotile sa 
se blocheze. Unitatea de afisare standard este de 800x1000mm cu scala de 180° si LED-uri mari de 100mm. La fel sunt 

inclusa

disponibile unitati de afisaj cu dimensiunea de 1000x800mm cu scala de 320° sau versiuni pe monitor. Exista si sunt 
disponibile atat afisaje analoage cat si pe monitor. 
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U

C

VLT 14 134 Testare cu 2 viteze (2,6 şi 5,2 km/h) 1
VLT 14 135 Testare 4 x 4 (acţionare din telecomandă) 1

16 504 /PS/2X Tastatură alfanumerică tip QWERTY, pt. standuri generaţia 5 1
16 525 63 Imprimantă A4, cu 3 metri de cablu conexiune 1

1032-63-63 Traductor de forţă la pedală +2 traductoare de presiune pneumatică 1
ECO-14033 RAMA PTR.STAND DE FRANA 1

VLT 1032 Traductor de forţă la pedală, cu 12 metri cablu 1
VLT 1032-63 Traductor de forţă la pedală + traductor de presiune pneumatică 1

VLT 1063 Traductor de presiune pneumatică, 0-20 bar, 16 metri cablu 1
VLT 1063-63 2 traductoare de presiune pneumatică, 0-20 bar, 16 metri cablu 1

Traductor de forţă

Accesorii opţionale stand testare camioane (cls III)

Accesorii opţionale stand testare camioane (cls. III)

Extra 1063 De la al 3-lea traductor de presiune pneumatică, cu cabluri conectare 1
VLT 0951 Piedestal (suport) pt. afişaj (cu sertare pt. tastatură şi imprimantă) 1
VLT 0955 Piedestal  (suport) simplu pt. afişaj, poate fi rotit panoul de afişaj 1
VLT 0957 Piedestal  (suport) (simplu), fix, pt. toate tipurile de panou de afişaj 1

VLT 14 028 Încălzitor de 350 W pt. panoul de afişaj 1
VLT 14 136 / 2 Set de reducere vârfuri de curent, la 2 viteze (doar la stand nou) 1
VLT 14 138 Frâne (cu disc) pt. blocare role 1

VLT 0891
Kit pentru telecomanda de la RADIO Freqvency, emitator si receptor in loc de telecomanda cu 
infrarosu 

1

VLT 5403
VLT Brake Data 2004/6, pt. comunicare PC cu standul de frâne pt. turisme, pt. transmitere de date, 
memorare pe hard-disk, procesare, grafice 

1

VLT 5405
VLT Brake Data 2004/6 Corridor, pt. comunicare PC cu standul de frâne camioane, pt. transmitere de 
date, memorare pe hard-disk, procesare, grafice, coridor european

1

VLT 5407
VLT Brake Data 2004/6, pt. comunicare PC cu standul de frâne camioane, memorare şi procesare date, 
doar pentru vizualizare rezultate

1

VLT 5409
VLT Brake Data 2004/6 Corridor, pt. comunicare PC cu standul de frâne camioane, memorare şi 
procesare, doar pentru vizualizare rezultate

1

 Brake DATA 
TIME 6.0 

WINDOWS

VLT BRAKE DATA TIME 6.0, de cuplat la VLT Brake Data. Set hard + soft pt. măsurare timp de răspuns 
la frânare.

1

 BRAKE 
DATA TIME 

6.0 
WINDOWS

VLT BRAKE DATA TIME 6.0 Set independent (hard + soft) pt. măsurare timp de răspuns la frânare. 1

Software special pt. testare cu stand frâne

Accesorii opţionale stand testare camioane (cls. III)
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VLT- MK2 Analizor de gaze (4 gaze; OIML clasa 1; afişaj LED; imprimantă încorporată) 1

VLT - MK2 Opacimetru (afişaj LED; imprimantă încorporată; cameră de fum mobilă) 1

Acest echipament este produs de firma VLT- Olanda. 
Analizorul de gaze  este un analizor de înaltă precizie (OIML Clasa 1), ce permite determinarea noxelor (CO, CO2, HC, 
O2) din gazele de evacuare ale motoarelor cu ardere internă cu aprindere prin scânteie (MAS) şi a coeficientului 
lambda  la  motoarele  echipate  cu catalizator.   Analizorul de gaze VLT 4588 este echipat cu senzori ce permit 
măsurarea turaţiei şi a temperaturii uleiului şi corespunde normelor metrologice române. Acest analizor de gaze se află 
în dotarea tuturor reprezentanţelor Registrului Auto Român.   Aparatul se livrează cu sondă inductivă de turaţie, sondă 
de temperatură, sondă de prelevare.   La sfârşitul unei măsurători, valorile sunt imprimate pe un tichet de control.

Analizoare de emisii poluante

Accesorii analizor, opacimetru
Sondă de prelevare pt. Camioane 1

Opacimetrul este un aparat de înaltă precizie, controlat de un microprocesor, destinat determinării opacităţii gazelor de 
evacuare ale motoarelor MAC (Diesel) şi permite mai multe moduri de măsurare (continuu sau test cu 3 măsurători), 
inclusiv realizarea de grafice cu variaţia în timp a opacităţii.  Opacimetrul VLT 4590 este echipat cu sonde ce permit 
măsurarea turaţiei şi a temperaturii uleiului şi corespunde normelor metrologice române. Acest opacimetru se află în 
dotarea tuturor reprezentanţelor Registrului Auto Român.  Setul de livrare de bază conţine: sondă de prelevare a 
fumului la turisme, sondă de temperatură ulei pt. turisme, sondă de turaţie cu traductor piezoceramic.
Opţional (contra cost)   - căruţ  cu role, pentru analizorul de gaze VLT 4588 şi opacimetrul VLT 4590
- sondă de prelevare pentru camioane.
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