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LD5020 Console

NMi goedgekeurd: T6668

Combo®

De LD5020 is vrĳstaande PC-Console voor teststraten
voor personenauto’s en lichte bedrĳfswagens. De
LD5020 is speciaal ontwikkeld voor gebruikers met
een voorkeur voor een PC gestuurd grafisch
testprogramma met mogelĳkheden die verder gaan
dan alleen een remtest. De LD5020 is ontworpen
als basiswerkstation om voertuig- en klantgegevens
in te voeren, testresultaten te analyseren, een print
te maken of data te versturen. Standaard geleverd
met een breedbeeld monitor voor numerieke en
grafische weergave van de remkrachten, het verschil
links/rechts, de remvertraging en de sporings-, weeg,en ophangingsresultaten.

De Combo® is een combinatie van een rollenremtestbank,
een weegsysteem en een hi-speed ophangingstester in een
compact chassis (vloeroppervlak: 2,5 m2). Een volledige test
is éénvoudig en doeltreffend. Rĳ de vooras op de suspensietester,
de vooras wordt gewogen en getest. Rij de vooras in de
rollenbank en voer een remtest uit. Herhaal dit voor de achteras
en de parkeerrem. Aan de hand van opgeslagen remkrachten
en gewichten wordt automatisch de remvertraging voor
de bedrijfsrem en de parkeerrem berekend en getoond
op het LD5020 scherm. De Combo® is leverbaar in
twee modellen: de SR2000 en SR2010.

Standaard

De rollenremtestbank meet van elk wiel afzonderlĳk de remkracht van de bedrĳfsrem
en de parkeerrem. In één oogopslag worden de remkrachten en het procentuele verschil
links/rechts per as weergegeven. Diverse modellen zin leverbaar: RT2001, RT2002,
RT9001, RT9002 en RT2002-LP22.
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Slipaanduiding.
Berekening vertraging.
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Infrarood afstandsbediening.
Easy Exit® uitrĳhulp.
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Inclusief 4x4.

�

Ook leverbaar

Pedaalkrachtmeter, zĳslipmeter, weegsysteem
voor rollenremtestbank, Easy Exit liftsysteem
voor RT2001/RT2002 en RT9001/RT9002.
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Ophangingstestbank

De ophangingstestbank ST2001 is ontworpen om onder de meest ongunstige omstandigheden het dynamische wiel-

wegcontact te vergelĳken met het statische wiel-wegcontact. Meetprincipes: wegcontact en demping.
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Ook leverbaar

LD2071 display, oploopremsimulator en
liftsysteem voor caravans en aanhangers.

Productspecificaties op www.comar-test.com.

een product van Altus-Escon-Company BV
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Voertuigwachtrĳ.
Uitgebreide database voor opslag
van voertuig- en klantgegevens,
afkeurgrenzen en testresultaten.
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Automatisch testprogramma.
Handmatig testprogramma.
Meting rolweerstand en ovaliteit.
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� Rollenremtestbanken
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COMAR® behoudt zich het recht voor om specificaties, modellen en opties te veranderen.

Drachmeweg 26
NL-2153PA Nieuw Vennep
Netherlands

Comar LD5020 NL 20200401

Gecertificeerd: ISO 9001 & ISO 14001
www.comar-test.com
info@comar-test.com

Tel:
Fax:

+31 (0)88 25 83 700
+31 (0)88 25 83 790
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