Top 20 F.A.Q.

1.

Is een platenbank geschikt voor auto’s met elektronische handrem?

Ja

2. Is een platenbank geschikt voor auto’s met natte / gladde banden?

Ja

3. Is de platenbank geschikt voor alle 4x4 voertuigen?

Ja

4. Wat is de gemiddelde levensduur van een platenbank?

Meer dan 20 jaar

5. Welke stroomvoorziening heb ik nodig?

230Volt, dus normaal lichtnet

6. Welke bouwkundige voorzieningen moet ik treffen voor de installatie?

Geen

7. Ik heb vloerverwarming in mijn pand is dit een probleem?

Nee, indien slangen dieper dan 8 cm liggen

8. Kan ik de platenbank uitbreiden met meerdere opties?

Ja, denk aan zijslipmeting, suspensietester

9. Wat is de maximale aslast ?

5000 kg

10. Kan ik er zonder problemen overheen rijden?

Ja, ook dwars (35mm hoog en afgeschuind)

11. Voldoet de platenbank aan alle APK eisen?

Ja

12. Wat is de garantie termijn?

Standaard 5 jaar

13. Kan ik de platenbank voor een 4-kolomsbrug plaatsen?

Ja, bij voldoende ruimte

14. Is hij energie zuinig?

Ja, geen zware elektromotoren

15. Hoe lang duurt een remmentest?

+/- 30 seconden voor een volledige test

16. Wat voor onderhoud vergt een platenbank?

Jaarlijkse kalibratie en controle

17. Hoeveel ruimte heb ik nodig?

Gelijk aan een rollenbank

18. Hoe hoog moet de minimale snelheid zijn voor een goede meting?

Vanaf 5 km/h

19. Wat zijn de voordelen ten opzichte van een rollenbank?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt dynamisch gemeten. (weg situatie)
de remkracht-verdeling vooras - achteras in 1 meting
het functioneren van alle typen remkrachtverdelers wordt getest en zichtbaar gemaakt.
Enorme tijdsbesparing, complete test in 30 seconden!
Geen extra bouwkosten en lagere onderhoudskosten
Synchronisatie voor- en achteras (aangrijpen van de remmen) wordt weergegeven (bij Diag+ systemen)
ABS-werking kan getest worden, op alle vier de wielen gelijktijdig! (bij Diag+ systemen)
Geschikt voor elk voertuig (denk ook aan verlaagde voertuigen met spoilers)
Geen extra instelling voor 4x4, dus geen risico op kapot draaien van het differentieel
Energie zuinig!

20. Waarom een AREX ?

AREX staat al 25 jaar voor bewezen kwaliteit!

Heeft u verder nog vragen? Neem gerust contact op met Nijboer Blijstra Techniek: 0341-354182

