Dendro BFT50 – Boggifjädertest
För leveranstest av alla typer av boggi

Det ska inte behövas flera olika utrustningar för att testa olika boggimodeller. Vi anser att
en maskin ska klara så många modeller som möjligt. Därför har Dendro Lift tagit fram en av
de mest flexibla lösningarna på marknaden, för att uppfylla de flesta specifika behoven.

Enkelt att kvalitetssäkra en boggi
Med Dendro Lift Boggifjädertest går det snabbt och enkelt att genomföra leveranstest på en boggi. Med
funktioner som automatiserade program, programmerbara boggityper och visualisering av data är det
intuitivt och enkelt att säkerställa hög kvalitet på utfört arbete.

Användningsområden
•
•

Lokverkstäder
Depåer

Kompletterande produkter
•
•
•
•

Specialiserade Boggilyftar
Kundanpassade pallbockar
för 3–50 ton/st.
Kundanpassade
lyftanordningar
Hjulanalysutrustning

Anpassningsbar vridbar toppbalk
Med en roterbar toppbalk går det att testa en
boggi oavsett om tryckpunkterna ligger längs
med eller vertikalt mot rälsen.
Tack vare ett elektriskt variabelt avstånd på
presspunkterna är det dessutom väldigt lätt att
anpassa bredden för att träffa rätt, oavsett
tryckpunkternas placering på boggin.

Lättanvänd för ett säkrare test
Det ska vara lätt att göra rätt. Maskinen har ett automatiskt testprogram, flera programmerbara
boggiprofiler och lättinmatade specifikationer för olika boggimodeller. Det intuitiva användargränssnittet
presenterar resultaten på ett lättförstått och tydligt sätt för att undvika misstag. Som tillval finns färdiga
kundanpassade rapportmallar som levereras direkt till datorn för vidare rapportering och arkivering.

Information under pågående test

Tillval: Tydligt OK / ej OK resultat efter test Rapport till arkivet

Hög mätnoggrannhet
Maskinen är utrustade med 10 högprecisionslastceller som säkerställer exakta mätvärden. Den är
kalibrerad att klara noggrannhet på ±100 N per hjul (0.1% @50 ton).

Lång livslängd för många tillförlitliga tester
Dendro Lift är ett svenskt bolag som erbjuder hög kvalitet. Våra produkter tillverkas i Sverige och
levereras över hela världen. Våra produkter håller alltid allra högsta klass med lång livslängd.

Enkel att installera
Pressen levereras klar att använda. Oavsett om det är en integrerad lösning med en redan befintlig räls
eller det behövs en extern räls för pressen löser vi det efter de specifika behov som finns.

Kundanpassning
Utrustningen tillverkas alltid mot kundorder vilket gör att i stort sätt samtliga parametrar kan anpassas
efter de behov som finns.

Säkerheten främst
På Dendro Lift har vi två ledord – kvalitet och säkerhet. Pressen är utrustad med ett låssystem som
säkerställer att boggin inte rör på sig under test. Den helt automatiserade körningen innebär att
operatören inte behöver finna sig i maskinens närhet under testets gång. Utrustingen är CE-märkt.

Service och underhåll
Tack vare den robusta konstruktionen kräver pressen ett minimalt underhåll. Dendros välutvecklade
långsiktiga reservdelsförsörjning säkerställer dessutom problemfri användning under mycket lång tid.

Tekniska data
50 ton*1 (2 x 250 kN)
3 090 mm
5 000 x 4 450 mm
10 ton
500 mm
900 – 2100 mm
2 000 – 3 200 mm
±100 N per hjul
(option)
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Presskapacitet
Totalhöjd
Dimension (L x B)
Totalvikt
Slaglängd
Spridarbredd
Axelavstånd
Mätnoggrannhet
*1
Högre kraft möjligt
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