
TESTUDSTYR

Testmaster RT138-2
Rullebremseprøvestand

Beskrivelse:

 2 galvaniserede rullesæt (delt version) til hængende 
 installation (nedstøbningsramme påkrævet ved installation 
 af vejeanordning)

 Motorer med planetgear, meget stor bremsekraft 
 205 mm ruller med svejst profiloverflade
 Rullelængde 1000 mm, standardhøjde 40 mm
 Elektronisk målesystem DMS
 50 mm føleruller i rustfrit stål
 Alle rullesæt er forberedt til eftermontering af 

 vejeanordning
 Modulsystem -  alle rullesæt kan udstyres med 

 ekstraudstyr
 Kompakt elektrisk / kontrolboks, forberedt til opgradering (IP65)
 Overkørselstryk 18 t
 Bremsekraft: 36 kN
 Udstyret med afkørselssystem
 Manuel / Automatisk program, forsinket start
 Opstartsovervågning, frakobling og slukning efter 

 afslutning af bremsetest
 Test program til elektroniske håndbremser
 Låsbar hovedafbryder 
 Som tilbehør tilbydes stort let læseligt analogt display  

 eller PC- tilkoblingssæt med software

Versioner: 

 Galvaniseret rullesæt til hængende installation
 205 mm ruller med svejst profiloverflade 9 kW motorer
 El / switch boks med motorbeskyttelse, styreelektronik,  

 låsbar hovedafbryder, 20 m pre-cabling

Tilbehør:

 Analog bremsekraftindikator med 
 2 x 400 mm ure
 LED digitalt display-D3
 PC software display, basis, test  

 lane og office
 Grafikprogram og særlige 

 programmer for lastbiler
 PC-tilslutning / ASA livestream /  

 minicomputer for ASA livestream  
 (for Tyskland)

 Montageramme til option vejer  
 enhed (kræves også ved efter 
 montering vejningen enhed)

 Kunststofbeklædte ruller
 Udtræk for rullesæt

 Lavspændingsanordning
 Større motorer
 Forstærket rullesæt
 2. testhastighed
 Sporingsplade, op til 15 t
 Reversibelt måleudstyr
 Automatisk 4-hjuls detektering  

 (patenteret)
 Reguleret firehjulstræk
 EDOS afkørselssystem 

 (patenteret)
 Dækplader til rullesæt
 Fjernbetjening
 Pedaltryksmåler
 Vejeanordning
 Tryksensorer
 Gravsikring (Tyskland)

Specialudstyr på forespørgsel

Anvendelse

 Check-in
 Reparationer og   

 vedligeholdelse
 Testudstyr
 Afprøvning

Ekstraudstyr: 
Digital display
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Testmaster RT138-2
Rullebremseprøvestand

Tekniske data  

Overkørselslast 13.000 kg

Bremsekraft 36 kN

Testhastighed 2,6 km/h

Motorer 2 x 9 kW

Rullediameter 205 mm

Testbredde 1.000 mm

Testbelastning Ved 50% afbremsning, 18 t

Sikring 3 x 32 A  træg

Spænding 3 x 400 V, N, PE 50 Hz

Dimensioner, analogt display 
(B x H x D)

810 x 670 x 70 mm

Dimensioner, rullesæt 
(L x B x H) 

1.220 x 1.045 x 554 mm

Øvrigt ekstraudstyr findes på www.autopstenhoj.com

Føleruller af rustfrit stål

Testmaster RT 138-2

Forstærket rullesæt

Styreboks

Prismeafdækning

Basis software display

Scan QR-koden for detaljeret 
produktinformation.

Yderligere information på 
www.autopstenhoj.com

autop Maschinenbau GmbH
Sandkampstraße 90 
D-48432 Rheine 

  +49 5971 8602-02
  info@autopstenhoj.com

STENHØJ A/S 
Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit

  +45 76 82 13 30
  info@autopstenhoj.com


