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Rollenremtestbank voor vrachtwagens met 
een variabele testbreedte. Geschikt voor  
montage links en rechts van een inspectieput.

De RT9241 rollenremtestbank voor trucks en zware voertuigen heeft 
een gedeeld rollenpaar en kan daarom links en rechts van een inspectie-
put geïnstalleerd worden.

Naast het meten van de remkrachten per wiel en het remkrachtverschil 
tussen het linker- en rechterwiel van een as, kunnen ook belangrijke 
waardes als rolweerstand, aanspreekkracht en ovaliteit per wiel worden 
vastgesteld.

Om slijtage aan de banden te voorkomen, stoppen de meetrollen direct 
nadat slip is opgetreden.

De RT9241 is standaard uitgerust met verhoogde meetrollen, een elek-
tronische rem op de motor en met automatische slipdetectie. Zelfs de 
zwaarst beladen assen kunnen éénvoudig uit de rollen rijden. Het chassis 
is thermisch verzinkt en alle draaiende delen zijn kwalitatief gelagerd. 
Dit beperkt het benodigde onderhoud tot een minimum.

De remvertragingen van het voertuig worden automatisch berekend na 
handmatige invoer van het voertuiggewicht of middels het optionele 
8-punts weegsysteem. Deze vertragingen kunnen worden vergeleken 
met de lokaal geldende eisen voor de bedrijfs-, parkeer- en noodrem.

Hoofdeigenschappen



Technische gegevens

Maximale aslast

Meetbereik

Motor(en)

Rolsnelheid

Testbreedte

Epoxy rollen

Standaard uitrusting

4x4 module (tegengesteld draaiende meetrollen).

Rem op de motor (uitrijhulp).

Geïntegreerde elektronica met star-driehoekschakeling.

Aansturingskast met hoofdschakelaar, noodstop, AAN/UIT lamp.

16.000 kg

40 kN

2 x 15 kW

2,6 km/h

Variabel

Opties

Set instortframes

8-punts weegsysteem

Rollenafdekplaten, niet scharnierend

Stalen rollen

Luchtdrukopnemerset (draadloos RF)

Luchtdrukopnemer (kabel)

Pedaalkrachtmeters

Inspectieputveiligheidsset

Afstandbedieningset (RF)

Zijslipmeter TSS1000



Console

Hoofdeigenschappen console

De 4202T wordt standaard geleverd met een PC met Windows® en LaneComm®-Atlas  
teststraat software, breedbeeld PC monitor, keyboard, muis en infrarood afstandsbediening. 

De 4202T is ontworpen als basiswerkstation om klantgegevens in te voeren, testresultaten 
te analyseren, een print te maken of data te versturen.

4202T



Werking

Automatisch- en handmatig testprogramma.

PC netwerk (LAN) faciliteiten.

Multi-lane faciliteit.

Voertuig wachtrij.

Data-overdracht.

Uitgebreide database voor opslag van voertuig- en klantgegevens, afkeurgrenzen en testresultaten.

Infrarood afstandsbediening voor het uitvoeren van alle functies van de rollenremteststraat.

4x4 module (tegengesteld draaiende meetrollen).

Technische gegevens

Afmetingen 83 x 50 x 122 cm

Opties

Printer


