
Γραμμή ελέγχου 
φορτηγών και λεωφορείων 
Μοντέλο : EUROSYSTEM

►Πλήρως αυτόματη διαδικασία δοκιμής με την καθοδήγηση χειριστών 
►Λογισμικό Windows για τη φιλική προς το χρήστη λειτουργία 
►Ειδικό σύστημα σχεδίου της ΜΑΗΑ για την εύκολη επέκταση 
►Ικανότητες δικτύων PC και συμβατό σύστημα δικτύων συνεργείων 
►Σύνδεση στη διάφορες χώρες σε δίκτυα όπως το δίκτυο   
    B-OPEN , OMNICON κτλ.

Quality control and certification 
according to DIN EN ISO 9001



Γραμμή ελέγχου φορτηγών EUROSYSTEM 

Γραμμή Ελέγχου EUROSYSTEM 
Εργαλείο ελέγχου σε μορφή „XXL“
Μια γραμμή ελέγχου θεωρείται στάνταρ εξοπλισμός σε κάθε αντιπροσωπεία και σε κάθε
εξειδικευμένο συνεργείο. Σε τέτοια συνεργεία και αντιπροσωπείες η γραμμή ελέγχου
είναι τόσο σημαντική όσο το προσωπικό. 
Χρησιμοποιώντας τη γραμμή ελέγχου ως ένα εργαλείο, το πεδίο εφαρμογής των επισκευών
μπορεί να συζητηθεί και να αποφασιστεί από κοινού με τον πελάτη.   
Πλέον τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται σε ένα μπορούν να τεκμηριώνονται με σαφήνεια.  
Αυτή η διαδικασία δημιουργεί διαφάνεια και εμπιστοσύνη.   
Όταν το όχημα επιστρέφεται στον πελάτη, η επιτυχία της επισκευής μπορεί να τεκμηριωθεί.   
Η δυσπιστία και αμφιβολία για την συμφωνημένη εργασία γίνεται πια παρελθόν.  
Οι κύριες επιθεωρήσεις  και οι επίσημοι έλεγχοι  απαιτούν πρόσθετες σημαντικές εφαρμογές. 
.
.

EUROSYSTEM 
Σχεδιασμός  γραμμής ελέγχου ως άμμεση
ή σαν χώρο υποδοχής

►Η υποδοχή οχημάτων μαζί με τον πελάτη καθιερώνει τη 
  διαφάνεια και επιβεβαιώνει την ικανότητα των ειδικευμένων

    τεχνικών του συνεργείου. 
►Οι μηχανικοί που αναλύουν τα αποτελέσματα αυξάνουν την παρα-
    γωγικότητα του συνεργείου καθώς και την πώληση ανταλλακτικών
►Οργανωμένη λειτουργία εργαστηρίων ως βάση για τη 
    βελτιωμένη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας , 
    το προσωπικό και τη προμήθεια ανταλλακτικών.  
►Η τελική παράδοση του οχήματος στον πελάτη εγγυάται τη διαφά-
    νεια και εμπιστεύονται με αυτόν τον τρόπο τη μείωση των καταγ-
    γελιών συνδέονται με αυτούς.  

Κονσόλα χειρισμού Desk 3000

 ȺɑɜŬɘ  Ăɞ ŮɔəɏűŬɚɞɠ ñ Űɖɠ ɔɟŬɛɛɐɠ Ůɚɏɔɢɞɡ ɛŮ
►Εγγραφή οχημάτων και πελατών χρησιμοποιώντας
    κατάλληλες βάσεις δεδομένων 
►Προγράμματα επικοινωνίας και δικτύων
►Φιλικο προς τον χρήστη λογισμικό βασισμένο

    ůŰŬ Windows əŬɘ ŬɜŬɚŬɛɓɎɜŮɘ:
►Έλεγχο και διαχείριση στοιχείων όλου του  
    συνδεδεμένου εξοπλισμού δοκιμής και των εξωτερικών 
    συσκευών 
►Επίδειξη σε τυπωμένο κείμενο(προαιρετικό)όλων
    των στοιχείων μέτρησης 
►Οργάνωση όλων των διασυνδεμένων δικτυωμένων
    τερματικών στοιχείων 
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Γραμμή ελέγχου φορτηγών EUROSYSTEM

ɀŮɜɞɨ ˊɟɞɔɟɎɛɛŬŰɞɠ
Απλή λειτουργία με φιλικό προς το 
χρήστη με λειτουργικό Windows             και κατόχων 

ȹŮŭɞɛɏɜŬ ˊŮɚŬŰɩɜ 
Εισαγωγή στοιχείων οχημάτων

Βάση δεδομένων
Εκτενείς βάσεις δεδομένων με νέο 
όχημα και συγκεκριμένες οριακές τιμές

Μέτρηση σύγκλισης 
Σαφής επίδειξη του άξονα οχημάτων 
με κατευθυντική σταθερότητα

EUROSYSTEM ..αποτελεσματικότητα μέσω δικτύωσης

 

►Εξοικονόμηση χρόνου “μιας φόρας μόνο” εισαγωγής στοιχείων
►Κεντρική διαχείριση στοιχείων μειώνοντας τη δυνατότητα λάθους
►Βελτιστοποίηση εργασίας για τους αρχιμηχανικούς ,τεχνικούς
    και υπευθύνους συνεργείων 
►Μόνιμος έλεγχος των διαταγών συνεργείων προσφέρουν 
    την αξιοπιστία για το συνεργείο και το προσωπικό
 
 
 

►Προϊστορία όλων των μετρήσεων καθώς επίσης
   και πραγματική τεκμηρίωση 
   .
►Δικτύωση του εξοπλισμού δοκιμής με άλλα 
    συστήματα συνεργείων μέσω asanetwork ,
    π.χ. εμπορικό λογισμικό ,χρονική καταγραφή 
    προμήθεια ανταλλακτικών κ.τ.λ. 

Τεχνολογία δικτύων PC για την σύνδεση ενός απεριόριστου αριθμού τερματικών στοιχείων .Ο χειρίστης έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα :

....αποτελεσματικότητα μέσω δικτύωσης!

ɄɟɞůɞɛɞɘɤŰɐɠ ɓɎɟɞɡɠ.
Με υδραυλική πίεση προς τα κάτω ή
προς τα πάνω.



Έλεγχος ταχύτητας
Αριθμητική απεικόνιση της πραγματικής   
ταχύτητας .Πρόσθετη δυνατότητα μέτρησης
απόστασης

Ρυθμιστής φώτων
Ακριβής προσδιορισμός του φανού
λόγο ρύθμισης με τη βοήθεια 

Έλεγχος φρένων                                  ũɟŬűɘəɐ ŬˊŮɘəɧɜɘůɖ űɟɏɜɞɡ
Τρισδιάστατη μπάρα γραφικών και        Απεικόνιση των τιμών πέδησης
αριθμητική απεικόνιση δεδομένων         με ψηφιακά γραφικά και αξιολόγηση
                                                                                                                               φωτογραφικής μηχανής CCD

EUROSYSTEM 
Υψηλή τεχνολογία με τον έλεγχο ενότητας στο δίκτυο 
μηχανημάτων LON κάθε μηχανολογικού εξοπλισμού

Κάθε ομάδα έχει την δικιά της μονάδα ελέγχου σαν 
προγραμματισμένη ηλεκτρονική μονάδα 
Όλες οι μονάδες ελέγχου των συνδεδεμένων 
εξωτερικών συσκευών συνδέονται με το δίκτυο 
μηχανημάτων LON.  
Η τεχνολογία μονάδος βεβαιώνει τη χωρίς προβλήματα  
προσαρμογής ή  οποιοδήποτε αριθμού συσκευών.

EUROSYSTEM  
...παγκόσμια σύνδεση μέσω Internet 

Με την παγκόσμια σύνδεση Internet είναι 
δυνατή η μακρινή μεταφορά στοιχείων.  
π.χ. για την ανταλλαγή στοιχείων ,διάγνωση, 
απευθείας σύνδεση βοήθειας 

Eή ακόμα και την ένταξη στα δίκτυα χωρών όπως
MCTC NET,GIEGNET, EBV κ.τ.λ. 
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Καυσαναλυτής πετρελαίου MDO 2 LON

ɄɟɞŬɘɟŮŰɘəɧɠ Ůɝɞˊɚɘůɛɧɠ ɔɟŬɛɛɐɠ ŮɚŮɔɢɞɡ: 

Καυσαναλυτής βενζίνης MGT 5

Ελεγκτής υγρών φρένων BFT 2000

Ηχόμετρο  Quest-Sound 2100

Ασύρματοι μετατροπείς πίεσης και 
τηλεχειριστήριο

Κινητή οθόνης αφής FTS

ȺɚŮəŰɐɠ ɡɔɟɩɜ űɟɏɜɤɜ
Ακριβής προσδιορισμός του σημείο
βρασμού με την αξιολόγηση 

ȾŬɡůŬɜŬɚɡŰɐɠ ɓŮɜɕɑɜɖɠ 4/5 ŬŮɟɑɤɜ
Επισκόπηση των τιμών μέτρησης  
μετά από την ανάλυση

ȾŬɡůŬɜŬɚɡŰɐɠ ˊŮŰɟŮɚŬɑɞɡ
Καθαρή απεικόνιση των μετρήσεων
της καυσανάλυσης 
                                                                                                                              ρευστού φρένων

Test Seal Administration
Πλήρως αυτόματη διαχείριση 
tτων σφραγίδων δοκιμής με απόδειξη. 
Πρόσθετη λειτουργία μνήμης
για προθεσμίες με οχήματα πελάτη 
.

Σύστημα ασφάλειας λάκου 

Ρυθμιστής φώτων LITE

Συσκευή ελέγχου ταχύτητας TMK

Συσκευή ελέγχου κόφτη SLT                                      Επιβραδυνσιόμετρο  VZM                                           Μετρητής δύναμης SKM



Γραμμή ελέγχου φορτηγών EUROSYSTEM

Technical Data
Display/Control 
Display unit 
Control 

Communication Desk (H x W x D) 

Brake Tester  
Roller set 
Axle load 
Drive power 
Test speed 
Measurement range 
Display accuracy 

Roller length
Roller diameter                                
Dimensions                                Height
                                                   Width
                                                   Length 
Voltage supply/Fuse 

Axle Play Detector 
Axle load testable  
Movement each side 
Dimensions test plate (L x W x H) 
Voltage supply/Fuse 

Side-Slip Tester 
Axle load testable 
Measurement range 
Dimensions (L x W x H) 
Voltage supply/Fuse 

Accessories 
Radio pressure converter
Recharging box
Hydraulic weight simulator
Weighing device
4 wheel drive regulator set

Communication Desk 3000/EUROSYSTEM 
PC screen, optional via TV screen or simultaneous display 
Fully automatic with EUROSYSTEM Communication Desk 
or with a separate control cabinet
1400 x 800 x 670 mm 
                      
                        IW 4 EURO                                      IW 7 EURO 
             No. 1        No. 2          No. 1          No. 2 
                       13 t/15 t*                      18 t/20 t*  
        (2 x) 7.5 kW, 9 kW*, 11 kW*        (2 x ) 9 kW, 11kW*, 16 kW* 
            2.3 km/h and/or 4.6 km/h*             3 km/h and/or 6 km/h*
    0 - 30 and/or 40 kN         0 - 40 and/or 60 kN 

2 % of measurement range end value
2 % difference between left and right side 

 1000 mm                     1150 mm
   202 mm                      265 mm 
        280 mm       550 mm               400 mm       700 mm
        765 mm               1043 mm               862 mm     1142 mm 
      2005 mm                1236 mm    2225 mm                     1427 mm
                        230 V/400 V, 3 Phases, 50/60 Hz/35 - 65 A
                                       
   LMS               
                       20 t 
                     max. 100 mm           
                750 x 750 x 232 mm
 230 V/400 V, 3 Phases, 50/60 Hz/16 A 
            
   MINC II EURO 
                     15 t 
                          0 - 20 m/km 
                                           1020 x 770 x 135 mm
                         230 V, 50/60 Hz/10 A 
        
 
0 - 20 bar (pneumatic) and 0 - 160 bar (hydraulic)
for radio remote control and 10 radio pressure converters
0 - 15 t
0 - 20 t
For all 4 wheel drive vehicles

See the current price list for additional accessories!  * optionally available
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Production program:
Testing Technology for Cars, Trucks, Vans, Motorcycles, Tractors, Fork-lifts and Aircraft · Roller-Brake Testers · Platform Brake Testers · Shock 
Absorber Testers · Side Slip Testers · Play Detectors · Roller Dynamometer for Performance and Function Testing · Air Conditioning Service 
Equipment · Speedometer and Tachograph Testers · Inspection and Wheel Alignment Scissor Lifts · Two- and Four-Post Lifts · Below Floor 
One and Two Cylinder Lifts · Computerized Vehicle Safety Testing Lane for Cars and Trucks · Headlight Testers · Diesel Engine Emissions 
Testers · 4/5 Motor Gas Tester for Otto Engines · Workshop Presses · Axle and Wheel Load Scales · Decelerometers · Brake Fluid Testers 
Additional Services: Workshop design and planning · Training seminars for users and service technicians

►MAHA USA • Pinckard AL • USA
►MAHA U.K. Ltd. • Wisbech • Great Britain
►MAHA Ireland Ltd. • Dublin • Ireland
►MAHA Italy SRL • Parma • Italy
►MAHA España • Girona • Spain
►MAHA Norge AS • Brandbu • Norway
►MAHA Polska • Gliwice • Poland
►MAHA Russia • St. Petersburg • Russian Fed.

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG.
Hoyen 20 · 87490 Haldenwang · Germany
Tel.: +49 (0)8374-585-0 · Fax: +49 (0)8374-585-497
Internet: www.maha.de · eMail: sales@maha.de

►MAHA LITA Bj. • Vilnius • Lithuania
►MAHA China • Peking • China
►MAHA Korea • Seoul • Korea
►MAHA Consulting s.r.o. • Prague • Czech Republic
►MAHA Nederland B.V. • Vianen • The Netherlands
►MAHA France Distrib. • Strasbourg • France
►MAHA South Africa • Northcliff • Republic of South Africa
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