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L A I T E K A T S A U S

Kevyen kaluston testausradat
on testin alussa 9 millimetriä. Testin 
aikana suurin amplitudi saavutetaan 
pyörän ja sen tuennan resonanssi-
taajuudella. Mitä pienempi pys-
tysuuntainen liike on, sitä parempi 
on iskunvaimentimien vaimennuste-
ho. Testissä ilmoitettu prosentuaali-
nen arvo kuvaa vaimentimien tehoa 
verrattuna tilastojen perusteella laa-
dittuun ihannearvoon.

Kummassakin menetelmässä 
akselin molemmat puolet mitataan 
erikseen. Liian suuri poikkeama 
puolten välillä antaa aiheen vaimen-
nuksen tarkempaan tutkimiseen, 
vaikka arvot olisivat vielä hyväksyttä-
vissä rajoissa.

Iskunvaimennintesteriin on 
usein saatavana myös melunetsintä-
optio, jolloin laitteen käyttömahdol-
lisuudet kasvavat merkittävästi. Auto-
jen sisämelun pienentyessä alustan 
viat ilmenevät yhä useammin yli-
määräisinä sivuääninä. Paikallaan 
suoritettava äänen lähteen paikallis-
taminen on nopeampaa ja usein tar-
kempaakin, kuin tien päällä tehty. 

Jarrudynamometri ja iskunvaimen-
nintesteri ovat kevyen kaluston huol-
tokorjaamon vakiokalustoa. Molem-
pia saa erillisinä laitteina, mutta tes-
tausrata on kompakti vaihtoehto. Yh-
distetyt alustantarkastuksen perus-
laitteet säästävät tilaa ja nopeuttavat 
tarkastusten tekemistä.

Usein testirataan on sisällytetty 
myös aurauksen pikatarkastusyksik-
kö. Aurauksen pikatarkistus suorite-
taan ajamalla auto hitaasti mittale-
vyn yli. Levyn sivuttaissiirtymästä las-
ketaan auton kulkupoikkeama. Jos 
poikkeama todetaan liian suureksi, 
pyöränkulmat on syytä tarkistaa 
kunnollisella nelipyöräsuuntauslait-
teistolla.

Testirata kokonaisuudessaan 
toimii oivallisena apuvälineenä esi-
merkiksi määräaikaishuollon yhtey-
dessä. Kun huollon yhteydessä voi-
daan pikaisesti tarkistaa auton alus-
tarakenteiden kunto, saadaan asiak-
kaalle myytyä huollon yhteydessä 
myös tarvittavat lisätyöt. Tarkempaa 
alustan kuntotarkastusta varten täy-
tyy luonnollisesti käyttää joko moni-
puolisempaa testauslaitteistoa tai 
mekaanikon visuaalisesti tai muuten 
suorittamaa tarkistusta.

Tämänkertaiseen Laitekatsa-
ukseen on koottu laitetiedot kevyen 
kaluston korjaamolle soveltuvista 
testiradoista, joista löytyy kaikki kol-
me testiyksikköä.

Jarrudynamometrit
Kevyen kaluston jarrutehovaatimuk-
sen nousu 50 prosentin jarrutussuh-
teesta 58 prosenttiin vaikuttaa jarru-
dynamometrin testauskapasiteettiin. 
Jarrusuhde kuvaa ajoneuvon jarru-

mia voi tulla jos testaus suoritetaan 
märillä renkailla. Tämä on ongelma 
varsinkin talviaikaan. Lisäksi telojen 
kuluessa ongelma korostuu.

Iskunvaimennintesterit
Iskunvaimentimia tarkastettaessa 
käytössä on käytännössä kaksi val-
litsevaa menetelmää. Lisäksi joilla-
kin valmistajilla on omia testausme-
netelmiään, jotka ovat lähinnä joh-
dannaisia tai yhdistelmiä kahdesta 
päämenetelmästä.

EuSAMA-menetelmässä pyörä 
ja pyöräntuenta saatetaan värähte-
lyyn. Yhdistelmän mittalevyyn koh-
distamaa pienintä massaa välillä 25–
0 Hz verrataan staattisen tilanteen 
massaan. Levyyn kohdistuva pienin 
massa saavutetaan jousituksen omi-
naistaajuudella, joka on tyypillisesti 
välillä 12–15 Hz. Mittaustulos ilmoi-
tetaan prosenttiarvona pienimmän 
kuormituksen ja staattisen tilanteen 
välillä.

Amplitudi-menetelmässä pyörä 
ja sen tuenta saatetaan pystysuuntai-
seen liikkeeseen 16 Hz:n taajuudella. 
Pystysuuntainen matka eli amplitudi 

tehon suhdetta ajoneuvon massaan. 
Riittävän suuren jarrutehon mittaa-
miseen vaikuttavat useat dynamo-
metrin ominaisuudet.

Jarrudynamometrien kapasi-
teettien ilmoittamisessa on yhä mo-
nenlaisia tapoja. Yksinkertaisimmil-
laan valmistaja ilmoittaa vain suu-
rimman yläajomassan, jonka telasto 
kestää. Tämä ei luonnollisestikaan 
kerro mitään varsinaisesta testauska-
pasiteetista. Testauskapasiteettiin vai-
kuttavat merkittävästi telan ja ren-
kaan kitkakerroin.

Vaikka dynamometrin ominai-
suudet muuten riittäisivätkin korke-
amman jarrutehon mittaamiseen, 
riittävän kitkavoiman saavuttaminen 
voi aiheuttaa ongelmia. Kitkavoimaa 
ei saada kasvatettua muilla keinoin 
kuin telan pinnoituksen laadulla. Te-
lan ollessa kuiva kitkakerroin on 
yleensä riittävän suuri, mutta ongel-

Kun iskunvaimennin- ja jarrutesteriin yhdistetään 
aurauksen pikatarkistuslaite, on käsissä kompakti 

alustantarkistusjärjestelmä.
■ Harri Miinin

LÄMMITTELETHÄN 
SINÄKIN ENNEN 

STARTTIA

Lämmin auto talveksi
Calix-autonlämmitysjärjestelmällä päiväsi 
alkaa mukavasti ja turvallisesti l i ikenteessä. 
Lisäksi auton haitall iset päästöt vähenevät. 
Järjestelmää voi muokata sinulle sopivaksi.

Istu lämpimään autoon ja ikkunat ovat sulat 
ja huur teettomat, kun valitset sisäti lanlämmit-
timen. Lisäksi l i ikkuminen on turvallista, näet 
ympäril lesi hyvin. Moottorinlämmitin vähentää 
haitall isia pakokaasuja, polttoaineen kulutus-
ta ja moottorin kulumista. 

Akkulaturil la varmistat aina autosi käynnisty-
misen, vaikka ajaisitkin usein lyhyitä matkoja. 
Voit myös ohjata lämmitystäsi älypuhelimella-
si ja ajastaa sen toimimaan sil loin kuin sinun 
tarvitsee lähteä.

cal ix.f i
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■ Koonnut: Harri Miinin

  Kevyen Kaluston testausradat  

AurAuksen pikAtArkAstuslAite         
Merkki ja malli AHs At1002 Beissbarth st 600 Bosch sDl 415 Cartec ssp 204 escon ss2000Hp John Bean tt 204 Maha Minc-profi sherpa sherlane sAp-400 
Max. akselipaino (kg) 4000 4000 2000 4000 4000 4000 2000 4000 
Mittausperiaate Potentiometri − Infrapunasensori Lineaarinen potentiometri Siirtymäanturi − Liukupotentiometri 1 kpl Potentiometri 
Mitta-anturien määrä 1 kpl − 1 kpl 1 kpl − − Induktiiiviset asentotunnistimet 2 kpl − 
Mittaustarkkuus (m/km) 1 Mittausalue +/- 20 Mittausalue +/- 20 0,1 Mittausalue +/- 20 20 0,01 1 
erityispiirteet Yhdistettävissä testirataan. Myös − − Erittäin lyhyt tilantarve pituussuun- − Testirataan TL 204 integroitava laite. Tunnistaa ajosuunnan, eli mahdolli- Sijoitusjärjestys dynamometrin telas- 
 pinta-asennusmahdollisuus. Saata-   nassa. Kuumasinkitty rakenne.  Testaus helposti ja nopeasti muun suus ns. autotalliasennukseen. toon ja vaimennintesteriin nähden 
 vana 1,0 tai 0,5 m mittalevynä. Muovi-     alustatestauksen yhteydessä ja  vapaasti valittavissa. 
 korundipinta.     tulokset samalle raportille.    

         
JArruDynAMoMetri         
Merkki ja malli AHs Multiline tec Beissbarth BD 640 Bosch BsA 4343 Cartec Videoline 204-rp k-smg escon sr2010 Combo John Bean tl 204-rp Maha MBt 2200 lon sherpa sherlane 3.5-rse 
Max. yliajopaino (kg) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3500 4000 
Max. testauspaino (kg) − 3500 2500 2450 − 1750 3500 − 
rullan pinnoite Muovikorundi Teräs Muovikorundi Teräs Teräs Teräs Teräs Teräs 
rullan kitkakerroin (kuiva/märkä) 0,7 / 0,6 − − 0,7 / 0,6 − 0,7 / 0,6 0,9 / 0,7 0,9 / 0,8 
sähköisen seisontajarrun testaus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 
poljinvoimamittari Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei 
kauko-ohjainlaite Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä 
testausnopeus (km/h) 5,0 5,2 5,2 5,4 5,0 5,4 5,0 5,0 
testaustulokset Jarruvoimat, jarruvoimien erot. Jarruvoimat Jarruvoimat, jarruvoimien erot, Jarruvoimat, jarruvoimien erot, Jarruvoimat, jarruvoimien erot, Jarruvoimat, jarruvoimien erot, Jarruvoimat, jarruvoimien erot, Jarruvoimat, jarruvoimien erot, 
   jarrutussuhde, optiona soikeus. jarrutussuhde, vierintävastus,  soikeus, hidastuvuus. vierintävastus, soikeus. vierintävastus, soikeus. vierintävastus, soikeus. Massa ja 
    soikeus.    jarrutussuhde valittavissa mitattuun testi- 
        testimassaan tai syötettävään koko- 
        naismassaan nähden. 
         
erityispiirteet Pinta-asennusversio erillisenä vain Automaattinen nelivedon tunnistus. − Modulaarinen rakenne, laitteen päivit- − Automaattinen nelivedon tunnistus. Näyttää jarruvoimaeron koko Maksimi jarruvoima 6 kN, jarrutussuhde 
  21 cm korkeana. Voidaan valmistaa   täminen joustavaa. Johdoton tiedon-  Testaus kahteen suuntaan. Radio- mittauksen ajan. Erittäin laadukas 2000 kg:n akselimassalla 58 %. Neli- 
 myös erikoismitoituksella vanhaan   siirto telaston kytkentäyksikön ja  kaukosäädin vakiona. Monipuoliset telan pinnoite. Tarkka viisarinäyttö ja vetoautoautomatiikka eri suuntiin 
 monttuun. Automaattinen nelivedon   näytön välillä. Ei hankalaa kaapelointia  testausominaisuudet raportteineen. viisarin liike. pyörivien pyörien yhtäaikaisella jarru- 
 tunnistus. Suuri testausleveysalue   näytölle. Vakiona automaattinen  Galvanoitu telasto.  tuksella. Patentoitu teloilta poisajoapu.  
 (850-2320 mm).   nelivedon tunnistus. Testaus kahteen    Patentoitu sähköisten seisontajarrujen 
    suuntaan. Kuumasinkitty rakenne.    testaus. 
         
lisävarusteet Paineilmanostin (2170 e). Telaston − − Poljinvoimamittari (700 e). Paineilma- − Pneumaattinen nostolaite (310 e). Eronäyttö (548 e). Seinäteline (154 e). Pneumaattinen laskusilta telaston 
(hinta euroa, alv 0 %) lämmitys (1040 e). Poljinvoimamittari   toiminen yliajonostin (3000 e). Suoja-  Asennuskehikko valuun (600 e). Sääsuoja näytölle (340 e). Lämmitys väliin (1800 e). Leveä telasto 2800  
 (940 e).   kannet (360 e). Sähkötoimiset tela-  Asennuskehikko muiden merkkien näytölle (398 e). Lämmitys telastolle mm:n testausleveydellä (1200 e). 
    jarrut (1200 e). Telaston lämmitys  tilalle (alk. 80 e). (998 e). Telaston suojapellit (450 e). Jaettu 
    (800 e).     telasto tarkastuskuiluasennukseen (600 e).     

iskunVAiMennintesteri         
Merkki ja malli AHs easy swing Beissbarth sA 640 Bosch  Cartec 202 rp-e escon st2010 Combo John Bean st 202-e Maha MsD3000 sherpa sherlane stp-3.5 
Mittausperiaate  Boge-resonanssiperiaate Eusama Eusama Eusama Eusama Eusama Theta-vaimennuskerroin, perustuu Boge-resonanssiperiaate 
       amplitudimenetelmään.  
Max. testauspaino (kg) 1500 2000 2000 2000 1250 / rengas 1000 / rengas 2500 2600 
erityispiirteet  Kaukosäätimellä ohjattava koriäänien − − Kuumasinkitty rakenne. − Testirataan TL 204 integroitava Tunteeton auton asennolle (riittää että Tulostus Boge-arvona (mm) ja 
 etsintä. Pinta-asennusmahdollisuus.     iskunvaimennintesteri. Testaus rengas on levyllä), rengaspaineille (ei Eusama-prosenttina. Lisävarusteena 
 Liikematkan ja vaimennuksen mittaus.     helposti ja nopeasti muun alusta- tarvetta tarkistaa) sekä kuormitus- taajuudensäätö auton häiriöäänien 
 Alkuperäinen Boge-mittausjärjestelmä.     testauksen yhteydessä ja tulokset muutoksille (voi poistua autosta paikallistamiseen. 
      samalle raportille. kesken testin).  
         
lisävarusteet  Koriäänien mittausjärjestelmä taajuus- − − Värähtelytaajuuden portaaton säätö − Asennuskehikko (650 e). Melunetsintätoiminto (1291 e). Yliajo- Taajuuden säätömoduuli (545 e). 
(hinta euroa, alv 0 %) muuttajalla (2150 e). Testauspainon   koriäänien testausta varten (1600 e).   paino 13000 kg (4755 e). Asennus- Jaettu mekaniikka tarkastuskuilu- 
 nosto 2000 kg:aan (230 e). Testaus-      kuilu (673 e). asennukseen (560 e).  
 painon nosto 3000 kg:aan (290 e).        
         

         
koko testAusrAtA         
näyttö Analoginäyttö Analoginäyttö (saatavana myös PC- Analoginäyttö, PC-pohjainen PC-työasema, TV-monitorinäyttö 27”. Analogiset / digitaaliset PC-pohjainen testirata. Vakiona 32"- Analoginen näyttö jarruvoimille, jossa Analoginen, digitaalinen tai PC- 
  versiona) keskusyksikkö.   näyttö. Asiakas voi toimittaa mielei- ohjauselektroniikka. Näytössä ero- monitori. 
      sensä PC:n, näytön ja näppäimistön näyttö numeroledeillä (punainen) sekä  
      tai valita erilaisista valmiista vaihto-  led-rivi (punainen/keltainen/vihreä).  
      ehdoista.    
         
tulostin Lisävaruste Laset Kyllä A4-väritulostin Lisävaruste Valittavissa Matriisitulostin Tietokoneeseen liitettävä. 
         
erityispiirteet − − − Täysautomaattinen, nopea (2 min). − Modulirakenne ja suuri vaihtoehtojen Automaattinen mittausprosessi, ei Nopea testi automaattiohjelmalla. 
    Testiohjelman voi ajaa läpi ilman  määrä mahdollistavat testiradan auton tietojen esiasetusta. Mittaus- Yksittäistestaus mahdollista. Kattava 
    kauko-ohjainta.  räätälöinnin ja myöhemmät laajennuk- järjestyksen määrittää käyttäjä vain itsediagnoosi. Liitettävissä Windows 
      set asiakkaan kulloisenkin tarpeen ajamalla esim. etuakselin jarruteste- PC:hen. Korjaamotesti kattavalla tulos- 
      mukaan. rille. Toimii hyvin ulkoasennuksessa.  tuksella ja nopea katsastustesti. 
       Helppo poistuminen jarrutesteriltä.  
       Hiljainen käyntiääni sekä jarru- että   
       jousitustesterissä. MSD3000 on  
       ensimmäinen jousituksen mittauslaite.  
         
kokon. tilantarve p x l (mm) 2100 x 2600 1580 x 2360 2500 x 2800 1615 x 2360 1740 x 2340 − 1500 x 2340  2530 x 1520 
Asennustapa Upotettava Upotettava Upotettava Upotettava Upotettava Upotettava Upotettava / pinta-asennus Upotettava / pinta-asennus 
testausleveys (mm) 850−2320 800−2200 800−2200 800−2200 800−2200 800−2200 780−2200 800−2200 
Max. yliajopaino (kg) 4000 4000 2500 3000 4000 4000 3500 4000 
         
lisävarusteet Pc-varustus Picaro-ohjelmalla − Poljinvoimatunnistin (2055 e). Radiotoiminen kauko-ohjain (250 e). Telasuojat (400 e). Poljinvoimamittari Tietokonesarja 42"-näytöllä ja basic- Kaukosäädin (503 e). Nostopalkki Nelivetoautomatiikka (1190 e). 
(hinta euroa, alv 0 %) (1950 e).  Asennusrunko testiradalle (1176 e). Asennuskehikko valuun (700 e). (620 e). Tulostin (460 e). ohjelmalla (450 e). Extended-ohjelma (2970 e). Nelivetomittausmoduuli, Teloilta poisajoapu (260 e). Langaton 
   Asennusmontun reunavahvike Monitori ulkoasennukseen (2400 e).  (1051 e). Psion (662 e). Nelivetomittaus, Mahan poljinvoima-anturi (860 e). Jaettu 
   (730 e). WiFi-tulostin (290 e).   patentti (7040 e). mekaniikka kuiluasennukseen 
        (1160 e). Valu- ja asennuskaukalo (350 e). 
         
takuu (kk), osat/työ/matkat 12 / 12 / − 12 / 12 / − 12 / 12 / − 12 / 12 / − 12 / 12 / − 12 / 12 / 12 24 / 24 / −  12 / 12 / 12 
toimitusaika (viikkoa) 4 6 8−10 4 4 4 6−8 4 
Hinta (euroa, alv 0%)* 15700 13500 26669 16500 13500 13430 17329 12900 
Valmistaja/maa AHS Prüftechnik GmbH / Beissbarth / Robert Bosch / Snap-On Equipment / Altus-Escon Company BV / Snap-On Equipment / Maschinenbau Haldenwang GmbH / Sherpa Autodiagnostik GmbH / 
 Saksa Saksa Saksa Italia Alankomaat Italia Saksa Saksa 
Maahantuoja Wihuri oy tekninen kauppa Finnkone oy Broman logistics oy Finntest oy Motron oy Arpré oy tecalemit oy Diagno Finland oy 
yhteyshenkilö Jouni Kiviranta  Kimmo Korhonen Jermu Myllyharju Matti Viitanen Riku Mäki Jukka Kallio Seppo Koskivuori Jarmo Anttonen 
puhelinnumero 020 510 10 041 591 102 044 752 2920 010 8394 400 09 884 0033 010 2713 015 029 006 5157 020 741 1623 
          

*  Hinta käyttövalmiina vakiovarustein 
 toimittajalla ilman asennusta.




