
• BM53000 har 8 hydraulcylindrar, som ger teknikern möjlighet att köra 
plattorna i  8 olika riktningar med hjälp av en fjärrkontroll med integrerad 
diodlampa.

•  BM53000 kan vara till hjälp med att kontrollera leder och fjädringssystem utan 
verktyg och domkrafter. Vidare kan kontroll av slitna styrleder, vändkransar, 
brustna svetsfogar, infästningar etc. utföras snabbt och smidigt.

•  Fjernbetjeningens enheden er radio forbundet med styresystemet, hvilket 
giver optimale arbejdsbetingelser for operatøren og sikrer mod system 
nedbrud forårsaget af et ødelagt kabel.

•   Plattans storlek på 1000 x 825 mm gör det möjligt att testa fordon med 
varierande spårvidd.

•  Plattans rörelseområde är 100 mm i sidled och 100 mm i längsled. Den 
maximala kraften i en riktning är 30 000 N vid ett arbetstryck på 180 bar, 
och en hastighet på minimum 30 mm/sek.

•  BM 53000 kan monteras i grav, fundament eller mobilt / ovan mark med 
uppkörningsramper. Den kan även läggas i par med BM 20200 mobil 
bromsprovare.

BM53000 HYDRAULISK SLITAGE TESTER
- för Fordon med upp till 20000 kg Axeltryck
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Texts and photos may present optional equipment available at additional cost. All functionality, features, specifications and other product information provided in this document including, but not 
limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability, and capabilities of the product are subject to change without notice or obligation.

BM53000 STANDARDBESKRIVNING
Ingjutningsram per sida L x B x H 1005 x 1175 x 152 mm
Mobil - utan ramper 3340 x 1085 x 152 mm
Mobil - med ramper 3340 x 3440 x 152 mm
Maximal testhjulvikt 10.000 kg
Max. axeltryck 20.000 kg
Testplatta (kan anpassas) 1000 x 825 mm
Vikt 580 kg
Spårvidd (kan anpassas) 850 mm
Hålstorlek per sida L x B x H 1005 x 1175 x 152 mm

+5/-0
Plattans rörelse 100 mm
Plattans hastighet 30 / 60 mm/s

55 / 110 mm/s
Max. tryck per cylinder 30.000 N
Arbetstryck 150 bar
Motoreffekt 2,2 / 3 kW
Inre kraft 6 VDC
Ficklampa LED
RF 434 MHz
Strömförsörjning 3 x 400 Vac + N + PE

+/- 6 %
Min. 10 Amp

2 x 230 Vac + N + PE
Min. 10 Amp

TEKNISK DATA




