
HK1400
Solução Universal para Bancadas de 
teste EUI & EUP
 

 

Acessível, mas plena de 
funcionalidades, a HK1400 é 
altamente precisa, robusta, flexível 
e intuitiva. A escolha fundamental 
para qualquer oficina diesel 
que pretenda aumentar a sua 
capacidade EUI e EUP.

Came ajustável patenteada única



HK1400

Características e benefícios

Aplicações EUI /EUP abrangentes, incluindo Siemens 

Piezo, Delphi E3.1, Cummins Celect.

Incluídos planos de teste específicos para números de 

peças de Todas as Marcas.

Use a sua bancada de teste rotativa existente 

(necessárias especificações mínimas).

Software intuitivo magmahsharp pleno de atributos, 

oferecendo um nível elevado de funcionalidades para o 

utilizador.

Personalize e edite planos de teste.

Calibre os seus próprios parâmetros EUI/EUP e limites 

de teste.

Design de came ajustável e patenteado de 11 posições 

para definição da elevação min/máx.

Funcionalidade fundamental do teste EUI/EUP

• Medição

• Resistência elétrica

• Larguras de impulso totalmente configuráveis

• Contagem de quantidade injetada por tiro

• Gerador automático de limites de teste

• Resultados de testes e análises imprimíveis

Especificações Técnicas

• Requisitos elétricos: 85 - 264Vac, 2 amps max

• Dimensões da caixa de controlo elétrica /bastidor: 425 mm 
(L) x 81 mm (A) x 445 mm (P)

• Requisitos para PC/Laptop (não incluído): Windows XP ou 
Windows 7 pro, apenas 32 bit. Intel dual-core 1.8GHz, 4GB 
RAM, espaço livre mínimo para instalação 500 Mb, 1x porta 
USB2, 1x porta 10/100 Mbps Ethernet. 

O que faz
A HK1400 foi concebida para colmatar a lacuna 

existente entre as oficinas de reparações EUI/

EUP com aprovação OEM e o mercado de 

reparações de diesel geral EUI/EUP. 

É uma solução para todas as marcas de EUI e 

EUP, contudo a sua funcionalidade, precisão e 

robustez são claramente Hartridge. 

A HK1400 foi projetada para impedir 

compromissos em termos de precisão e 

repetibilidade de resultados dos testes, embora 

a solução tenha que ser acessível para todas 

as oficinas diesel progressivas em todo o 

mundo. A utilização e adaptação do nosso 

software magmah, mantendo os custos de 

desenvolvimento reduzidos a um mínimo, 

permitiu-nos focar na engenharia do hardware, 

de modo a garantir que obtém o melhor.

A HK1400 - Certifique-se que a sua 
empresa beneficia da identificação 
precisa e fiável de EUI/EUP 
defeituosos.
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Software magmahsharp multi idiomas incluído


