
 
:

MSR 500
Personbilsdynamometer
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GENERELLA SPECIFIKATIONER

UTFÖRANDEN

• MSR 500/1 CAR 
För 1-axeldrivna fordon. Kan som tillval 
utökas med en andra broms.

• MSR 500/2 CAR 4WD 
För 2-axeldrivna fordon. Kan som tillval  
utökas med en tredje eller fjärde broms.

• MSR 500/3 CAR 4WD 
För 2-axeldrivna fordon. Utrustad med tre 
bromsar som standard; två bromsar på 
bakaxeln med elmotor samt en broms på 
främre axeln med elmotor.

MAHA MSR 500 för test av fordon 
med axelvikt upp till 2,4 ton.

Premiumdynamometer för funktion  
och prestanda. Finns för både 2-hjuls- 
drivna och 4-hjulsdrivna fordon.

Elmotorer som driver rullarna i kombi- 
nation med högpresterande virvel-
strömsbromsar tillåter 4WD MSR 
att perfekt synkronisera fram- och 
bakaxeln. 

Elmotorerna möjliggör även simule-
ring av körcykler inklusive utförs- 
körning.

TEKNISKA FÖRDELAR

• Prestandamätning, inställning och diagnostik 
• Testhastigheter upp till 300 km/h
• Simulerar verkliga vägförhållanden
• Enkel fastspänning av fordonet
• För både golvförsänkt och ovan golv-  

installation
• Finns i olika utföranden
• Passar bra för professionella testriggar, 

tuningverkstäder samt vid utbildnings- 
institutioner

INKLUSIVE

• Rullset med premium stålrullar  
(tillval Ni/Cr-flamsprutade rullar för bästa 
friktion och livslängd)

• MCD 2000 styrskåp
• Fjärrkontroll med laddningsstation
• Interface-box (inkl. stativ och anslutningskabel) 

med Plug-in miljömodul och RPM-modul
• Mjukvara
• Styrning av kylfläkt
• Finish i högkvalitativ pulverlack
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MSR 500/1 MSR 500/2 MSR 500/3

Max. axel- 
belastning

2400 kg 2400 kg 2400 kg

Min. spårvidd 700 mm 700 mm 700 mm

Max. spårvidd 2200 mm 2200 mm 2200 mm

Max. test- 
hastighet

300 km/h 300 km/h 300 km/h

Max. dynamisk 
hjuleffekt/axel

> 1000 kW > 1000 kW > 1000 kW

Max. statisk 
hjuleffekt/axel

260 kW 260 kW
Fram: 260 kW 
Bak: 520 kW

Elmotor/axel
22 kW 
(tillval)

22 kW 22 kW


