A. ...Verzia testera:
Valcová skúšobňa bŕzd pre nákladné a osobné automobily ROBOTERM RTS 7.5,
- počítačová riadiaca jednotka komplet (pc s win 10, klávesnica, myš), riadiaci panel otočne
uložený s 43´´ LCD monitorom - STK verzia
- maximálna brzdná sila na valcoch 30 kN, zaťaženie 15 ton
- test 4x4 – mechanická verzia s ručným prepínaním (pri LKW testeroch je spínanie motorov
hviezda/trojuholník)
- aktuálny, schválený softvér WinStr pre použitie testera v sieti STK v SR
- kompletná diagnostika funkčnosti všetkých snímačov zahrnutá v dodanom SW cez
PC/internet
- súprava infračerveného diaľkového ovládania
- snímač tlaku na pedál s prepojením do riadiacej jednotky - bezkáblový
- snímač tlaku vzduchu v brzdovom systéme s pripojením do riadiacej jednotky - bezkáblový
- automatický režim - štart / stop pohonu valcov, nastavenie celého priebehu testu v pc s
minimalizovanou potrebou použitia diaľkového ovládania počas testu
- doplnky: farebná laserová tlačiareň s pripojením do riadiacej jednotky aj cez intranet umiestnenie je možné aj v kancelárii alebo na linke
Cena: 21.760.- € + DPH (vyššieuvedená kompletná zostava s dodaním, montážou,
zaškolením, dokumentáciou, predĺženou 2 ročnou zárukou).

B. ...Verzia testera:
Valcová skúšobňa bŕzd pre nákladné a osobné automobily ROBOTERM RTS 7.5,
- počítačová riadiaca jednotka komplet (pc s win 10, klávesnica, myš), riadiaci panel otočne
uložený s 43´´ LCD monitorom - STK verzia
- maximálna brzdná sila na valcoch 30 kN, zaťaženie 15 ton
- váženie nápravy vo valcoch - 8 snímačové - rozsah 15 ton, ručné ovládanie so zobrazením
aktuálneho zaťaženia na monitore
- inštalačný rám (vaňa) pre rozšírenie testera o váženie náprav
- test 4x4 – mechanická verzia s ručným prepínaním (pri LKW testeroch je spínanie motorov
hviezda/trojuholník)
- aktuálny, schválený softvér WinStr pre použitie testera v sieti STK v SR
- kompletná diagnostika funkčnosti všetkých snímačov zahrnutá v dodanom SW cez
PC/internet
- súprava infračerveného diaľkového ovládania
- snímač tlaku na pedál s prepojením do riadiacej jednotky - bezkáblový
- snímač tlaku vzduchu v brzdovom systéme s pripojením do riadiacej jednotky - bezkáblový
- automatický režim - štart / stop pohonu valcov, nastavenie celého priebehu testu v pc s
minimalizovanou potrebou použitia diaľkového ovládania počas testu
- doplnky: farebná laserová tlačiareň s pripojením do riadiacej jednotky aj cez intranet umiestnenie je možné aj v kancelárii alebo na linke
Cena: 29.490.- € + DPH (vyššieuvedená kompletná zostava s dodaním, montážou,
zaškolením, dokumentáciou, predĺženou 2 ročnou zárukou).
V cene nie je zahrnutá samotná stavebná príprava - je nutné pripraviť vopred podľa projektu a požaduje sa zabezpečenie techniky pre manipuláciu s mechanikou testera (vysokozdvižný
vozík pre vyloženie po preprave a pre uloženie do montážnej jamy).

