thiết bị kiểm tra phanh

MB 8100 / 8200 / 8815 • BD 740

Thiết bị kiểm tra phanh xe tải / dây chuyền kiểm định

• Công nghệ tiên tiến cho xưởng sửa xe và các trung tâm kiểm định phương tiện.
• Chuẩn đoán toàn diện hệ thống phanh hơi
• Được phê duyệt của các nhà sản xuất xe toàn cầu và chứng chı̉ của chın
́ h phủ

Wheel Alignment

Brake Testers

Vehicle Testing

MB 8100 / 8200 / 8815 • BD 740:
Tự động, Thực tế, Hiệu quả

2

Tyre Changers

Wheel Balancers

AC Service Units

Vehicle Hoists

Networking

thiết bị kiểm tra phanh

Luôn luôn mở rộng
để có thể sử dụng tốt nhất

Kiểu

Mã hàng

Các chủng loại thiết bị kiểm tra phanh
xe tải của Beissbarth kết hợp mạnh mẽ,

935 810 020

bền .Thành phần cơ bản với công nghệ
máy tính mới nhất. Nhanh chóng đưa tất

935 810 021

cả các dữ liệu đo được hiển thị trên
màn hình kim (hoặc trên màn hình kỹ
thuật số) với phần mở rộng dần dần để
đảm bảo hiệu quả tuyệt vời trong dây
chuyền kiểm định. Ngoài ra, bạn có thể
lựa chọn giữa các thiết bị phanh từ 5
tấn, 13 tấn và 16 tấn, cũng như nhiều
tùy chọn khác cho hiệu quả hoạt động
"chı̉ cần một người vận hành thiết bị".
Chọn thiết bị phù hợp riêng của bạn từ
các trang sau.
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Hiệu quả vượt trội
để kiểm tra xe tải, xe buýt và xe ô tô

Dòng MB màn hình kim

Hiển thị kết quả kiểm tra trong nháy mắt
Thao tác kinh tế là quyết định tuyệt đối trong
việc kiểm tra phanh, giá trị đo được hiển thị
trên hai màn hình màn hın
̀ h Kim và trên màn
hın
̀ h LCD cho thấy tất cả thông tin quan
trọng trong quá trình kiểm tra phanh. Hai chỉ
số đo cho mỗi trục, sai lệch lực phanh, thêm
vào màn hình LCD thứ hai cho thấy giá trị
chính xác theo phần trăm của hiệu quả
phanh hoặc áp suất xi lanh Pm / Px. Điều
này có nghĩa rằng các chức năng LSV (van
cảm biến tải để chı̉nh lực phanh tùy thuộc
vào tải) có thể kiểm tra được. Ngoài ra, hệ
thống này đã trang bị sẵn sàng một màn
hình để kiểm tra phanh và đo độ trượt
ngang xe du lich. Tất cả mọi thứ trong nháy
mắt - bộ hiển thị bổ sung sẽ không cần thiết.

Màn hın
̀ h đồng hồ đôi của BD 740

Phần mềm kết nối máy tın
́ h
bổ sung có thể được trang bị
thêm cho tất cả các thiết bị
kiểm tra phanh

bis

Ưu điểm trong nháy mắt
MB 8100 / 8200 / 8815:
• Quy trın
̀ h kiểm tra hoàn toàn tự động không cần nhập
những yêu cầu trước khi kiểm tra
• Thiết bị thiết kế cho "chı̉ cần một người vận hành T/Bị"
vừa lái xe vừa kiểm tra phanh dùng điều khiển từ xa
• Con lăn được phủ lớp sỏi nhân tạo bảo đảm hệ số ma
sát
• Con lăn sau cao hơn con lăn trước 50mm phù hợp kiểm
tra xe tải có tổ hợp 3 cầu
• Các bộ phận tiếp xúc với nền nhà và linh kiện lắp đặt
được mạ kẽm nóng bảo đảm độ bền cao
• Tất cả kết quả kiểm tra có thể được đọc từ các bộ hiển
thị hoặc màn hình, trước khi in
• Tự động ghi nhận áp lực xi lanh kiểu không dây hoặc
qua cáp
• Chương trình kiểm tra khí nén đặc biệt với hiển thị đồ họa
của cấu hình LSV thực tế trong quá trình kiểm tra phanh
• Chức năng kiểm tra tınh
̃ LSV độc lập với thiết bị kiểm
tra phanh
• Chương trình đặc biệt cho máy kéo / đồng bộ trailer
và ngoại suy dựa trên hiệu suất phanh TGW
(kiểm tra an toàn)
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thiết bị kiểm tra phanh

Chất lượng hoàn hảo có giá trị thời gian dài:
bền, gọn, mạ kẽm

BD 740: lựa chọn tốt nhất cho xe nông nghiệp, xe
tải nhỏ với lốp đôi và các xe cỡ rộng

MB 8100 với chiều dài con lăn 1,100 mm cho
chiều rộng kiểm tra từ 800 – 3,000 mm

Thiết bị kiểm tra được thiết kế cho
"chı̉ cần một người vận hành T/Bị"
từ chỗ ngồi của lái xe thông qua
điều khiển từ xa
• Bản in với đồ họa phù hợp với quy định bắt buộc đối với các bản
báo cáo kết quả đồng bộ hóa đầu kéo / re-moóc (đồ họa trục)
• Do đồng hồ tốc độ và khoảng cách có thể kết hợp với quy
trın
̀ h kiểm tra phanh
• Phân tích bổ sung có thể hoạt động song song vừa màn hình
và máy tính bảng
• Công nghệ mô-đun cho phép kết nối và hiển thị thông qua màn
hình của riêng bạn
• Khả năng kết nối mạng: kết nối với các mạng hiện có Bnet
và giao diện ASA
Kết hợp các chương trình SP với cơ sở dữ liệu của thiết
•
bị kiểm tra phanh

Điều khiển từ xa cho phép thực hiện
thao tác kiểm tra từ chỗ ngồi của lái
xe. Các quy trın
̀ h kiểm tra hoàn toàn
tự động có thể được quản lý với chỉ
một vài phím nhấn trên điều khiển từ
xa. Kiểm tra và lưu trữ kết quả kiểm
tra thực hiện thông qua các phím biểu
tượng. Việc đồng bộ hóa đầu kéo / remoóc cũng được thực hiện bằng điều
khiển từ xa. Điều này có nghĩa rằng
các thủ tục kiểm tra và chẩn đoán
phanh xe tải có thể được thực hiện
một cách hiệu quả, hợp lý và thuận
tiện từ ghế người lái
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Thông số kỹ thuật
và cấu hı̀nh sản phẩm
Thông số kỹ thuật

MB 8100 / 8200

Tải trọng chạy qua tối đa

18 t 		

Tải trọng kiểm tra / trục tối đa
Tốc độ kiểm tra

MB 8815
15 t		

BD 740
7,5 t

16 t

13 t		

5t

2.4 / 4.8 km/h		

2.2 km/h

2.3 km/h

Tốc độ kiểm tra tùy chọn
Công suất động cơ
Cầu chı̀ [A]

–/–

2.2 / 4.4 km/h		

–

2 x 12.5 kW

2 x 6.5 kW		

2 x 3.7 kW

3 x 50		

3 x 25		

3 x 25

Hệ số ma sác con lăn khô/ướt

0.8- 0.6		

0.8- 0.6		

0.8- 0.6

Vệt bánh xe nhỏ nhất

800 mm		

800 mm		

860 mm

Vệt bánh xe lớn nhất

3,000 mm		

3,000 mm		

2,800 mm

Đường kın
́ h con lăn

280 mm

205 mm		

205 mm

Chiều dài caon lăn

1,000 mm

1,000 mm

970 mm

Chiều dài con lăn tùy chọn

1,100 mm		

–		

–

50 mm

35 mm		

25 mm

Con lăn phıa
́ sau cao hơn phıa
́ trước
Kiểu bệ phanh

1 bệ đơn

		

		

0-40 kN		

0-40 kN		

0-12.5 kN

0-8 kN		

0-8 kN		

0-6 kN

MB 8100 / 8200

MB 8815

BD 740

Thang đo xe du lịch

1,150 / 860 mm

1,340 mm

2,940 mm

1,300 / 1,400 mm

730 mm

690 mm

660 mm

590 mm

280 mm

MB 8100 / 8200

MB 8815

BD 740

Màn hın
̀ h kim

❍

●

●

Điều khiển hồng ngoại

●

●

●

●

●

●

●

●

●

❍

–		

❍

MB 8100 Bid

❍

–

Thiết bị

Phủ sỏi nhân tạo bề mặt con lăn
Bệ phanh dùng cho hai hướng chạy
Tấm che con lăn

❍

❍

❍

Phanh điện từ

●

❍

●

Bộ lắp đặt

❍

❍

–

–		

–		

❍

● Tiêu chuẩn ❍ Tùy chọn – Không có
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Thiết bị kiểm tra phanh kết nối với
Thiết bị kiểm tra độ trượt ngang MSS 8400

Kiểm tra nhanh độ trượt ngang
Tất cả độ rơ trục được đo bằng điện tử và hiển thị trên màn
hình thang đo mm / m khi xe chạy qua thiết bị trượt ngang
MSS 8400. Điều này cung cấp cho bạn nhận biết tổng quát
về sự ổn định hướng chạy của xe (tổng độ chụm, trục
trước, trục sau) để có quyết định chı́ nh xác có cần thiết
chın
̉ h lại toàn bộ các góc treo bánh xe hay không
Thiết bị kiểm tra trượt ngang MSS 8400

mã hàng
1 691 841 001

Khung lắp đặt MSS 8400

16 t
8t
12 mm/m
or 12 m/km
995 x 880 mm
120 mm
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Thiết bị kiểm tra độ rơ Ru-tin GST 8508

Dễ dàng: Thiết bị kiểm tra độ rơ.
Thiết bị kiểm tra độ rơ GST 8508 là một phần của các thiết
bị tiêu chuẩn cho bất kỳ dịch vụ kiểm tra phanh. Nó cho
phép bạn chuẩn đoán và khoanh vùng hỏng hóc và có dấu
hiệu hao mòn trên chân xoay tay lái, trục, khớp nối, bu
lông lò xo,bộ phận lái...Các hướng chuyển động của cả hai
tấm kiểm tra trong tổng số có tám hướng mỗi hướng được
thực hiện bằng bộ nguồn thủy lực có thể được điều khiển

Thiết bị kiểm tra độ rơ GST 8508

thông qua một điều khiển từ xa bằng cáp hoặc có thể hoạt
động trong chế độ tự động. Một lựa chọn điều khiển từ xa
không dây có mặt từ năm 2011.
mã hàng
1 691 850 000
1 691 850 001
1 691 851 101
Khung lắp đặt GST 8508

16 t
16 t
75 mm/s
780 x 760 mm
158 mm
100 mm
30,000 N
2.2 kW
3 x 10 A (400 V)
3 x 16 A (230 V)
180 bar
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Dịch vụ Beissbarth –
tại CHLB Đức và toàn cầu
Beissbarth, có trụ sở tại Munich, đảm bảo cho bạn
sự an tâm với dịch vụ toàn diện sau bán hàng của
chúng tôi. Với sự hỗ trợ điện thoại, dịch vụ tin cậy,
hợp đồng bảo trì cho từng cá thể và nguồn cung
cấp phụ tùng linh kiện nhanh chóng. Hướng dẫn
sản phẩm ban đầu, lắp đặt thiết bị và dịch vụ được
thực hiện tại Đức bởi Beissbarth và của các đại lý
đã được chứng nhận. Điều này đảm bảo cho bạn
toàn diện, sẵn sàng nhanh chóng. Toàn cầu,
Beissbarth có hơn 90 đại lý bán hàng chın
́ h thức
của chúng tôi có sẵn để giúp bạn trong mọi cách
mà chúng tôi có thể.
Điều này có nghĩa rằng Beissbarth luôn luôn ở đó
cho bạn.

Đại lý tại Việt Nam:

Beissbarth GmbH
A Bosch Group Company
Hanauer Strasse 101
80993 Muenchen (Munich, Bavaria)
Germany
Tel. +49-89-149 01-0
Fax +49-89-149 01-240
www.beissbarth.com
sales@beissbarth.com

B/Drucknorm 140/08.2010 - 1 693 601 012 EN

Chúng tôi có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và trang thiết bị. Hình
ảnh có thể chứa các tính năng bổ sung tùy chọn.

