Zkušebny brzd AREX pro nákladní vozidla,
autobusy a trolejbusy
25 let našich zkušeností v oboru
Před 25 lety jsme začínali na trhu, a to právě se zkušebnami brzd a tlumičů (zpočátku
zkušebny brzd HEKA). Prodali jsme již téměř 350 zkušeben. Máme proto v této oblasti
ty největší zkušenosti. Navíc jsou dnes naše výrobky značky AREX výraznou světovou
špičkou v oboru s certifikáty TÜV, DEKRA a dalších obdobných nadnárodních
institucí. Se zkušebnami brzd AREX Vám nabízíme nejenom diagnostiku nejvyšší
kvality, ale navíc vyšší produktivitu, obrat a v neposlední řadě také důvěryhodnost
Vašeho autoservisu, event. vozového parku ze strany zákazníků a veřejnosti.

Zvyšte proto svůj obrat, zisk a objem prodeje náhradních dílů!
Mějte pod kontrolou technický stav Vašeho vozového parku!
AREX je investicí, která se Vám vyplatí!!!

AREX LKW2PSW – zkušebny brzd s testerem sbíhavosti a integrální přejezdovou váhou (Plzeň, Zlín)

Žádné místo navíc
Zkušebny AREX nevyžadují pracovní místo navíc. Spodní díly jsou součástí podlahy a
lze je volně přejíždět. Zkušební desky jsou vysoké pouze 70 mm a lze je s minimálními
stavebními úpravami zapustit do podlahy nebo umístit na podlahu s nájezdy.

Standardní provedení všech modifikací zkušeben obsahuje:
Zkušební desky, řídící počítač s operačním systémem Windows zabudovaný v podstavci
monitoru s pevným diskem a CD mechanikou, alfanumerickou klávesnici umístěnou
v zásuvce tělesa, 22“ širokoúhlý LCD monitor, 4-barevnou tiskárnu, infračervené

dálkové ovládání, diagnostický software 40.DIAGWIN včetně programu pro zkoušení
brzd 3-nápravových vozidel, databáze zákazníků a vozidel, nápovědy závad, apod.

AREX LKW2PSW – zkušebny brzd s testerem sbíhavosti a integrální přejezdovou váhou (nové DEPO
Plzeňských městských dopravních podniků ve ŠKODA TRANSPORTATION)

Zkušebnu lze kompletovat postupně
Zakoupenou modifikaci lze kdykoliv postupně rozšířit o další moduly, a to pouhým
doplněním podlahových částí. Řídící jednotka, hardware a software jsou pro všechny
modifikace společné.

Intuitivní software v češtině, možnost automatického průběhu testu dle
pokynů na monitoru vytváří komfort pro obsluhu a vzbuzuje důvěru u
zákazníků.
Možnost využití vlastního PC a skříňky – stolku pro hardware
Využitím vlastního hardware, které nemusí sloužit jen pro zkušebnu AREX, lze ušetřit
pořizovací náklady. Zkušebny AREX lze tak pořídit již od 349.500,- Kč včetně montáže.

Detailnější technické informace, diagnostické schopnosti zkušeben AREX,
příklady protokolů, atd. máme zpracovány na našich webových stránkách.
Na požádání Vám rádi poradíme, zašleme prospekty, příklady protokolů
výsledků testů a další podrobné technické materiály. Přijedeme Vám
předvést možnosti zkušeben v DEMO programu, poradit s umístěním ve
Vašem servisu, apod.
Těšíme se na Váš zájem.

Umístění zkušebny na podlaze

