Teste de Trinca para
Cabeçotes - T2

T2
Teste de
Trincas para
Cabeçotes

LINHA PESADA

Compatível com os maiores cabeçotes do mercado
Inclusive Volvo FH

Sistema de fixação rápido
e giratório.
Sistema hidropneumático
com aquecimento do
cabeçote.
Placas transparentes que
permitem uma melhor
visualização.
Termostato com indicador
analógico.
Válvula de ar com manômetro
indicador.

Alguns testes similares são mais baratos, porém
são mecânicamente mais fracos e as placas ficam
amareladas após alguns meses de utilização.

Suporta cabeçotes de até
1180 mm de comprimento
Equipamentos e Acessórios
Fixadores

5 Placas de acrílico

Vedadores

Manual de instruções

Engate rápido

Lâmpada de cortesia

Movimento de giro automatizado através de
um redutor acionado por botão.
Evitando desgastes físicos do operador.
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T2
- Sistema de circulação de água centralizado com controle da temperatura e
indicador análogo permite o aquecimento do cabeçote simulando as condições
de trabalho do motor em funcionamento.
- A combinação de aquecimento com temperatura e pressão, ambas
controladas, asseguram as condições ideais para o ensaio conforme as
normas dos construtores.
- O conjunto de alimentação de ar comprimido, composto por manômetro e
válvula de ar com regulador de vazão, permite obter com grande sensibilidade
a pressão correta do teste.

Compatível com os Motores:
- Caterpillar 3306 (D6)

- CHEVROLET OPALA

- PERKINS

- Caterpillar 3304 (D4)

- CORCEL

- OM 355

- Mercedes Benz OM-366

- CORCEL II ALCOOL

- MONZA

- Kia Sportage Diesel

- RENAULT CLIO

- VW AP 1.8 ALCOOL

- Kia Besta 2.2

- AMAROK

- CORSA 1.0 e 1.6

- H 100 – Diesel

- MOTOR VW AP ANTIGO

- FORD KA E FIESTA

- Ford Ranger 2.5 – Diesel

- FIRE 8V/16V

- BESTA 2.0 – SPORTAGE

- Dodge Dakota – Gasolina

- FIRE 16V

- PAJERO 2.8

- OM 352

- MOTOR AP

- ROCAM

- KOMBI/PASSAT

- GOL POWER 1.0 e 1.6 - 16V

- CHT

- Scania

- SPRINTER 16V

- CHEVROLET BRASIL

- Fiat

- BESTA 2.2 – SPORTAGE
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- CUMMINS ELETRÔNICO - ISB 16 e 24V
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