
 

 

TESTER ZAVORNE SILE ZA HKRATNO MERJENEJE VSEH KOLES  

DOLŽINA PLOŠČ 1700mm 

SHERPA   PPS – 400, 403     

 PPS 400 ZA OSEBNA IN DOSTAVNA VOZILA Z OSNO OBREMENITVIJO DO 4t VKLJUČUJE 
PRIKAZ RAZLIKE 

 PPS 403 ZA OSEBNA IN DOSTAVNA VOZILA Z OSNO OBREMENITVIJO DO 4t, Z BOČNO 
PLOŠČO ZA KONTROLO OPTIKE, S PRIKAZOM RAZLIKE  

 

       

                                       

 

 
 
OPIS: 

• galvanizirane testne plošče s trpežnimi ležajnim sistemom, 
• neobrabljiv, elektronski DMS merilni sistem, 
• velik in čitljiv led zaslon, 
• Ni potrebno posebnih gradbenih posegov, lahka in cenovno ugodnejša montaža, samo 50mm 

nad tlemi, 



 

• lahka montaža, 240V napetost , 
• krmiljenje enosmerna napetost 12V, 
• TÜV certifikat. 



 

 
 
OBSEG DOBAVE: 

• displejna enota z močnimi svetilnimi diodami in elektronska kontrolna plošča, 
• štiri ojačane galvanizirane plošče z mrežasto površino proti zdrsu, 
• 15 m kabla z vtičnico, 
• PPS 403 testerjem steka in plavajočo ploščo. 

 
DODATNA OPREMA: 

• Kit za nadtalno montažo PPS 400: galvanizirane navozne rampe(250mm), 2 plavajoče plošče, 
kovinski pokrov kablov med ploščama(820mm). 

• kit za nadtalno montažo PPS 403: galvanizirane navozne rampe(2x950 in 2x250mm) z eno 
izravnalno ploščo, kovinski pokrov kablov med ploščama(820mm). 

- kovinski pokrov kablov od plošč do stene (820mm). 
- kovinski pokrov kablov od plošč do stene (1500mm). 

• galvaniziran okvir za potopno montažo 
• galvaniziran okvir za potopno montažo s testom steka 
• nosilec za displej  
• stenski nosilec za displej 
• signal na točki, ko je potrebno aktivirati zavoro 
• IR daljinski upravljalec vključno s: sprejemnikom,grafični printerjem za zavorne plošče, 

vključno z grafic-softwerom za test amortizerjev. 
• IR daljinski upravljalec s sprejemnikom za zavorne plošče 
• omarica za printer s pladnjem za papir 
• oddajnik zavorne sile pedala (radijska povezava), indikacija na prikazovalniku (samo v 

kombinaciji z dalinjskim upravljalcem in sprejemnikom) 
• polnilec za oddajnik zavorne sile pedala ali relejni ventil 
• sprejemnik za oddajnik zavorne sile pedala in relejni ventil 
• PC kit za osebni računalnik vključuje: rs232 kabel, CD ROM PC software PPS_WIN, 

kompatibilen z windows 98, 2000, NT, XP. 
• vaga vgrajena v plošče, max 4t, (samo v kombinaciji z dalinjskim upravljalcem) 
• PC kabinet za PC, monitor, tipkovnico, miško, printer, papir.... 

 
 
 
 
 
Dosegljivi smo tudi na GSM ali e-mail: 
041 638 609 Aleksander - direktor podjetja: aleksander.presekar@koch.si  
051 609 990 Leon - prodajni svetovalec: leon.pintar@koch.si  
 


