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POPIS PROJEKTU STÁT

Více než 2000 zkušebních stanovišť různých provedení – asynchronních, stejno-
směrných, na principu vířivých proudů, dodávaných do výrobních podniků, vo-
jenských závodů i výzkumných pracovišť.

Tradice zkušební techniky na Vsetíně sahá až do roku 1937, kdy byly dodávány 
dynamometry odvozené od regulačních komutátorových motorů. Po roce 1945 
následují sériové dodávky dynamometrů (400 kW/4000 min-1). V roce 1953 pak 
již kompletní soustrojí řady KS – zkušební stanoviště s trojfázovými regulační-
mi komutátorovými dynamometry, která tvořil dynamometr, indukční regulátor, 
kompenzační transformátor, zvedací stůl a ovládací pult.
V 60. letech byla vyvinuta nová řada zkušebních stanovišť se stejnosměrnými 
dynamometry v zapojení Ward–Leonard, nízkootáčkové i vysokootáčkové prove-
dení. Řady MS, DS a 1DS. Stanoviště tvořil vlastní ss. dynamometr s automatic-
kou vahou, rekuperační soustrojí (motorgenerátor), rozváděč s tyristorovou bu-
dicí jednotkou a regulátory, ovládací pult a přístroje pro číslicové měření a za-
pisovací jednotka. Jen těchto zkušebních zařízení bylo dodáno více než 1200 
kompletů.
Po roce 1985 fi rma vyvinula nové provedení zkušebních zařízení s vířivými dyna-
mometry pracujícími do max. otáček 8000 min-1. 

TES tak navazuje na více než 60letou tradici vývoje zkušební techniky, pod 
značkami MEZ Vsetín, MEZSERVIS Vsetín a TES Vsetín.

ČR, Německo, Rusko, Čína, 
Kuba, Polsko aj.

1937–1996



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Univerzální zkušební stanoviště pro benzinové a naftové motory s řídicím a mě-
řicím systémem CMS a vířivým dynamometrem W150.

Automobilní průmysl
benzínové, naftové motory | ČR

Zkušební stanoviště do 500 kW pro zkoušení vznětových motorů po opravách 
s měřicím systémem CMS a vířivým dynamometrem V500.

Těžká dopravní kol. technika 
vznětové motory | ČR

Modernizace stejnosměrného dynamometru 1DS541 na tenzometrické měření 
krouticího momentu.

Automobilní průmysl 
spalovací motory | ČR

1996



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Válcová dynamická vozidlová zkušebna 2VDUD120 pro dynamické zkoušení brzd 
a výkonu vozidel do rychlosti 200 km/hod a výkonu 120 kW na osu.

Automobilní průmysl
vozidla a brzdy | ČR

Zkušební stanoviště do 500 kW pro zkoušení vznětových motorů LIAZ po opra-
vách s měřicím systémem CMSA16VA a vířivým dynamometrem V500.

Těžká dopravní kol. technika 
vznětové motory | ČR

Zkušební stanoviště do 200 kW pro speciální zkoušky motoru s řídicím 
a měřicím systémem CMSA48VD a vířivým dynamometrem V250.

Automobilní průmysl 
spalovací motory | ČR

Zkušební stav pro životnostní zkoušky převodovky, 5000 min-1/ 250 Nm - vstup, 
2 x 2000 min-1/ 1200 Nm - výstup s řídicím a vizualizačním systémem BRGEAR.

Automobilní průmysl 
převodovky | ČR

1997



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Zařízení MO-01 na měření množství výfukových plynů ve spolupráci 
s analyzátory Horiba.

Automobilní průmysl
výfukové plyny motoru | ČR

Stejnosměrný dynamometr DS546-4V na tenzometrické měření krouticího mo-
mentu a napájení z tyristorového měniče.

Speciální průmysl
vznětové motory | ČR

Zkušební stanoviště 300 kW pro úplné technologické zkoušky vznětových moto-
rů s dynamometry SDS250 M61 a řídicími systémy CMSA32EA.

Speciální průmysl
vznětové motory | Bělorusko

Zkušební pracoviště měření hlučnosti převodovky - modernizace pohonů, řízení 
a odhlučnění pracoviště, vizualizace řídicím systémem BRGEAR.

Automobilní průmysl
převodovky | ČR

1998



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Dynamometr 2DS546 s novým napaječem s měničem Mentor. Výzkumný institut
elektromotory | ČR

Dynamometr SDS132L601, 50 kW, 5000 min-1. Železniční dopr.technika
elektromotory | ČR

1999



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Měření průtoku spalin FL550. Automobilní průmysl
průtok spalin | ČR

Vozidlové zkušebny pro zkoušení osobních a užitkových vozidel 2x 240 kW, 200 
km/hod a pro zkoušení traktorů 270 + 120 kW, 16 km/hod.

Těžká dopravní kol.technika 
traktory a automobily | ČR

Zkušebna motorů s dynamometrem V500 pro zkoušení dieselových motorů se 
systémem BrEng.

Speciální průmysl
vznětové motory | ČR

Modernizace 2 ks zkušebních boxů pro AUDIT motorů s dynamometrem 
a řídicím a měřicím systémem CMSW s měřením spotřeby a BLOW–BY 442.

Automobilní průmysl
audittest motorů | ČR

2000



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Integrace měření množství spalin ve zkušebních boxech 7. a 8. s novými systé-
my AVL PUMA6.

Automobilní průmysl
spalovací motory | ČR

Vybavení nového zkušebního boxu pro ANALÝZU motorů s dynamometrem a řídi-
cím a měřicím systémem CMSW s měřením spotřeby a BLOW–BY 442, včetně při-
pojení přístrojů IHR pro měření emisí.

Automobilní průmysl
spalovací motory | ČR

Elektrovýzbroj motoru pro zkoušky na brzdovém stanovišti AUDIT a ANALYZA 
pro 16 typů motorů.

Automobilní průmysl
motory automobilů | ČR

Zkušební stav převodovek PRAGA s řídicím systémem CMSW a dynamometrem 
pro automatické záběhy a zkoušení hydrodynamické převodovky včetně zpraco-
vání protokolu.

Železniční dopr.technika
převodovky | ČR

Zkušební stanoviště pro zkoušení spalovacích motorů s dynamometrem 2DS926V 
a řízením Siemens. Programování zkoušek, vizualizace a následné zpracování 
naměřených dat systém CMSW.

Automobilní průmysl
spalovací motory | Rusko

Zkušební stanoviště se stejnosměrným dynamometrem SDS250L61 s řízením Sie-
mens pro měření základních a pomocných veličin při záběhu opravených spalo-
vacích motorů.

Průmysl těžby ropy a plynu
spalovací motory | Rusko

Zkušební stanoviště se stejnosměrným dynamometrem SDS160S61 s řízením Sie-
mens pro měření základních a pomocných veličin při zkoušení převodovek.

Těžká dopravní kol. technika
převodovky | Bělorusko

2001



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Dynamometr SDS112 s řízením Siemens a digitálním měřením momentu 
a otáček, 6000 min-1, 50 Nm, s měrnou přírubou Staiger–Mohilo.

Výzkumný institut 
hydraulické stroje | ČR

Dynamometr 2DS1036kV s řízením a zobrazením Siemens. Připraveno pro rozší-
ření systémem CMSW.

Výzkumný institut 
spalovací motory | ČR

Zkušební stanoviště pro zkoušení spalovacích motorů s dynamometrem 2DS926V 
a řízením Siemens. Programování zkoušek, vizualizace a následné zpracování 
naměřených dat systém CMSW.

Automobilní průmysl
spalovací motory | Rusko

Zkušební stanoviště pro zkoušení spalovacích motorů s brzdou W150 fy Schenck 
a řízením Siemens. Programování zkoušek, vizualizace a následné zpracování 
naměřených dat systémem CMSW.

Automobilní průmysl
spalovací motory | ČR

Modernizace zkušebního stanoviště – rekonstrukce ss. dynamometru DS 
742-4/N na tenzometrické měření krouticího momentu, doplnění řízení 
a zobrazení Siemens.

Elektrotechnický průmysl
elektromotory a generátory | ČR

Zkušební stanoviště s dynamometrem V125 a řídicím a měřicím systémem CMSW, 
včetně připojení přístrojů IHR pro měření emisí.

Výzkumný institut 
spalovací motory | ČR

Pohon válcové zkušebny s dynamometrem  SDS200S601 včetně režimu 
M = A + B∙v + C∙v2.

Výzkumný institut 
osobní automobily | ČR

2002



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Zkušební stav pro zkoušení brzdových materiálů k provádění záběhové zkouš-
ky, životnostní zkoušky a zkoušky vlastností brzdových materiálů se zpracová-
ním naměřených dat.

Automobilní průmysl
brzdy | ČR

Válcová zkušebna výkonu pro zkoušení autobusů umožňující měření výkonu mo-
toru autobusů na hnací nápravě pomocí dvojic válců, které jsou poháněny dy-
namometry SDS250L602.

Těžká dopravní kol. technika
motory autobusů | ČR

Zkušební stanoviště s asynchronním elektrickým dynamometrem ASD005 
ke zkoušení asynchronních motorů s vizualizací měření, volbou režimů 
a zadáváním parametrů na ovládacím panelu.

Výzkumný institut 
asynchronní motory | ČR

Mobilní zkušební zařízení v kontejnerovém provedení pro zkušení zážehových 
a vznětových motorů do výkonu 130 kW s řídicím a měřicím systémem CMSW, 
vybavené vzduchotechnikou a hasicím zařízením.

Automobilní průmysl
zážehové a vznětové motory
Indie

Zkušební stanoviště pro zkoušení spalovacích motorů s dynamometrem 2DS926V 
a řízením Siemens. Programování zkoušek, vizualizace a následné zpracování 
naměřených dat systém CMSW.

Automobilní průmysl
spalovací motory | Rusko

Zkušební stanoviště s dynamometrem pro technologický záběh a předávací 
zkoušky dieselmotorů. Stanoviště jsou vybavena řídicím a měřicím systémem 
CMSW a přístroji pro měření kouřivosti a analýzu výfukových plynů.

Speciální průmysl
vznětové motory | Bělorusko

2003



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Zkušební stanice teplých HOT testů motoru 1,4 l/55 kW TDI s řídicím, měřicím 
a diagnostickým systémem, umístěná v protihlukové kabině se vzduchotechnic-
kými rozvody pro přívod vzduchu, ventilaci kabiny a odtah spalin.

Automobilní průmysl
hottest motorů | ČR

Zkušební stanoviště se stejnosměrným dynamometrem SDG200 (5 ks), DG225 
(2 ks) a SDG250KM5DYN pro záběh a předávací zkoušky dieselových moto-
rů. Včetně řídicího a měřicího systému, měření kouřivosti a spotřeby paliva 
a analýzu výfukových plynů.

Speciální průmysl
vznětové motory | Bělorusko

Zkušební stanoviště s asynchronním dynamometrem ASD235M250 s měřící příru-
bou, napáječem SIMOVERT, řízením SIMATIC, s ovládáním a vizualizací na panelu 
OP27. Doplněno měření teplot a tlaků zkoušených spalovacích motorů.

Výzkumný institut 
spalovací motory | ČR

Zkušební stanoviště se stejnosměrným dynamometrem SDG225KM5, napá-
ječem s tyristorovým měničem SIMOREG a řízením SIMATIC s vizualizací 
a ručním ovládáním z panelu OP27.

Výzkumný institut 
spalovací motory | ČR

2004



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Zkušební stanoviště pro životnostní zkoušky rozvodových mechanizmů s řídicím 
systémem SIMATIC a monitorováním provozu na panelu OP27.

Automobilní průmysl
rozvodové mechanismy | ČR

Modernizace zkušebního stavu pro životnostní zkoušky převodovek. Repase me-
chanické části a motorů, nové pohony s měniči SIMOREG s regulací, vizualizací 
a programováním automatických zkoušek.

Automobilní průmysl
převodovky | ČR

Zkušební stanoviště s dynamometrem SDS250M602, napáječem s tyristorovým 
měničem SIMOREG a řízením SIMATIC s vizualizací a ručním ovládáním z pane-
lu OP270.

Těžká dopravní kol.technika
spalovací motory | Bělorusko

Zkušební stanoviště se stejnosměrným dynamometrem SDG225L5 (1 ks), 
SDG280KS6 (1 ks) a SDG280KS6DYN (1ks) pro technologický záběh a předávací 
zkoušky dieselových motorů. Včetně řídicího a měřicího systému, přístrojů pro 
měření kouřivosti, spotřeby paliva, vzduchu a analýzu výfukových plynů.

Speciální průmysl
vznětové motory | Bělorusko

2005



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Zkušební pracoviště na zkoušení opravených elektrických motorů.
Pracoviště je vybaveno rozvaděčem s tyristorovým měničem SIEMENS a pultem 
pro ovládání a měření základních veličin zkoušených motorů.

Automobilní průmysl
elektromotory | ČR

Modernizace zkušebního stanoviště s výkonovou brzdou WT190 fy Schenck pro 
auditové zkoušky spalovacích motorů a doplnění elektrovýzbroje pro zkoušení 
nových motorů.

Automobilní průmysl
audittest motorů | ČR

Zkušební stanoviště se stejnosměrným dynamometrem 012SDSi100 pro vertikál-
ní provoz s digitálním měřením otáček a krouticího momentu.

Výzkumný institut
vodní turbíny | ČR

2006



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Modernizace zkušebního stanoviště a výměna původního dynamometru V500 za 
nový hydraulický dynamometr DYNABAR DT900-1 fy Horiba, s měřicím a řídicím 
systémem. Pro testování motorů s výkonem do 900 kW.

Speciální průmysl
dieselmotory do 900 kW | ČR

Rekonstrukce stavu – dodávka řízení a regulace zabíhací stanice motorů a dopl-
nění elektrovýzbroje. Pro „HOT test“ spalovacího motoru včetně upnutí, plně-
ní, kontroly, automatické zkoušky, zápisu hodnot a vyfouknutí médií. Řízení za-
jišťuje PLC SIMATIC.

Speciální průmysl
hottest motorů | ČR

Zkušební stanoviště se synchronním dynamometrem s ovládáním z pane-
lu OP270. Zkušební stanoviště s asynchronním dynamometrem s ovládáním 
z panelu OP270. Stavy určeny pro zkoušení elektropohonů.

Výzkumný institut
elektropohony | Rusko

Modernizace zkušebního stanoviště s vířivým dynamometrem pro výkonové 
zkoušky spalovacích motorů. Doplněn měřicí převodník momentu a inkremen-
tální snímač otáček. Nový řídicí systém pro měření tlaků a teplot. Doplněno ser-
vo řízení palivové přípusti zkoušeného motoru.

Výzkumný institut
motory traktorů | ČR

2007



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Modernizace dynamometru DS1206-6kV pro elektrické točivé stroje. Dynamome-
tr upraven na tenzometrické měření momentu a otáček pomocí inkr. čidla. Do-
plněn nový rozvaděč řízení, oládací pult a také VN skříň.

Elektrotechnický průmysl
generátory a elektromotory | ČR

Zkušební stanoviště se synchronním dynamometrem s ovládacím panelem 
s OP270. Doplněn interface pro spolupráci s měřicím a řídicím systémem „ALFA“. 
Určeno pro zkoušení dieselových motorů.

Těžká dopravní kol. technika 
spalovací motory | Rusko

Modernizace dynamometru V500. Vybaven novým tenzometrem pro měření mo-
mentu, snímačem otáček, teploty a průtoku chladicí vody. Nový rozvaděč říze-
ní s měničem Simoreg a PLC Simatic, řídicí, měřicí a vizualizační systém, měře-
ní fyzikálních veličin a řízení palivové přípusti motoru.

Energetika 
kogenerační jednotky | ČR

Modernizace zkušebního stanoviště s dynamometrem DS1446-6kV. Úprava na 
tenzometrické měření momentu a snímání otáček inkrementálním čidlem, do-
plněny snímače zaaretovaného stavu pro odblokování plného výkonu. Nový roz-
vaděč řízení, ovládací a měřicí pulty. Řízení soustrojí W-L měničem Simoreg 
s upravenou strukturou regulátorů.

Elektrotechnický průmysl
generátory a elektromotory | ČR

Modernizace zkušebního stanoviště s dynamometrem DS546-4V. Úprava na ten-
zometrické měření momentu a snímání otáček pomocí inkrementálního čidla. 
Nový rozvaděč řízení, ovládací skříňky a řídicí PC. Systém řízení W-L nahrazen 
měničem Simoreg s upravenou strukturou regulátorů.

Těžká dopravní kol. technika
spalovací motory | ČR

2008



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Modernizace dynamometru 1DS1326kV. Dynamometr je upraven na tenzometric-
ké měření momentu a snímání otáček pomocí inkrementálního čidla. Nová VN 
skříň, rozvaděč řízení a ovládací pult. Řízení soustrojí W-L nahrazeno měniči Si-
moreg s upravenou strukturou regulátorů.

Elektrotechnický průmysl
generátory a elektromotory | 
ČR

Zkušební stanoviště pro zkoušení turbodmychadel. S reakčním tenzometrickým 
měřením momentu a inkrementálním snímačem otáček. Rozvaděč s měničem 
Siemens spojen přes Profi bus s PLC Simatic, předání naměřených dat na obra-
zovku ovládacího panelu. Doplněno 8 analogových vstupů pro měření pomoc-
ných veličin.

Výzkumný institut
turbodmychadla | ČR

2008



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Modernizace zkušebního stanoviště 2DS1036kV. Dynamometr vybaven tenzome-
trickým měřením momentu a inkrementálním snímačem otáček. Nový rozvaděč 
řízení s měničem Simoreg a PLC Simatic, pult ručního ovládání a řízení s pane-
lem OP pro zobrazení měřených veličin.

Výzkumný institut
turbíny | ČR

Zkušební stanoviště s asynchronním dynamometrem pro auditové zkoušky spa-
lovacích motorů do 6500 min-1 a výkonu 150 kW. Montáž na odpružené desce 
v montované protihlukové kabině se vzduchotechnikou a hasicím systémem. Ří-
zení, ovládání a vyhodnocování zkoušky provádí obsluha z kabiny, oddělené od 
zkušebního prostoru přepážkou s bezpečnostním sklem.

Automobilní průmysl
spalovací motory | Ukrajina

Zkušební stanoviště s dynamometrem 247SDS225 a řídicím systémem CMS 
v ruské verzi. Měření momentu, včetně regulace zkoušeného motoru, měře-
ní fyzikálních veličin a dynamického měření spotřeby paliva. Určeno pro záběh 
a zkoušení spal. motorů na vývojové zkušebně, testování podle EHK 24 a EHK 49 
– „ESC“ a „ELR“, sběr a vizualizace naměřených dat v průběhu zkoušky.

Těžká dopravní kol.technika
spalovací motory | Bělorusko

2009



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Zkušební stanoviště s dynamometrem vybaveným snímači měření momentu 
a otáček. Regulace otáček a momentu měničem SIEMENS s vektorovým řízením. 
Pracovními režimy n = konst., M = konst. Naměřená data jsou předávána na dis-
plej řídicího počítače. Zadávání režimů a žádaných hodnot z klávesnice operá-
tora, případně z řídicího počítače.

Energetika 
kogenerační jednotky | ČR

Modernizace zkušebního stanoviště s dynamometrem 2DS1446-6kV. Úprava na 
tenzometrické měření momentu a snímání otáček pomocí inkrementálního či-
dla. Nová VN skříň, rozvaděč řízení a ovládací pult. Řízení soustrojí W-L je na-
hrazeno měniči Simoreg s upravenou strukturou regulátorů.

Elektrotechnický průmysl
generátory a elektromotory | ČR

2010



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Zkušební stanoviště s asynchronním dynamometrem k auditovým zkouškám spa-
lovacích motorů do 7500 min-1 a do výkonu 150 kW. Montáž na odpružené zákla-
dové desce v rozebíratelném protihlukovém boxu. Řízení, měření a zpracování 
údajů obsluhou v samostatném prostoru, odděleném od technologií protihluko-
vou stěnou s ochranným sklem.

Automobilní průmysl
audittest motorů | ČR

Automatické zkušební stanoviště pro výstupní kontrolu spalovacích motorů. Pro-
voz v protihlukovém boxu, lze snadno přemístit jinam. Režim teplého HOT testu, 
k ovládání se používají standardní řídicí jednotky pro automobily (ECU) - jedno-
duchá modifi kace při změnách zadání. Moderní diagnostika umožňuje oddělení 
jakosti rychleji a přesněji určovat příčiny závad. Standardizované modulové ře-
šení zajišťuje v základním provedení testování osmi typů motorů.

Automobilní průmysl
hottest motorů | ČR

2011



POPIS PROJEKTU SEGMENT | TESTOVÁNO | STÁT

Zkušební stanice POWERTRAIN.
Zařízení se skládá ze systému 4 dynamometrů samostatně řízených v režimech 
pohon-brzdění. Zkušební stanice pro automobily je schopna simulovat režim jíz-
dy v zatáčkách. Ojedinělé a unikátní řešení.

Výzkumný institut
powertrain | ČR

Zkušební stanoviště ke zkoušení dieselových spalovacích motorů do 120 kW, 
s asynchronním dynamometrem, převodníky pro měření fyzikálních veličin 
a zkušebním systémem CMS. Je vybaveno tenzometrickou měřicí přírubou pro 
měření momentu a inkrementálním snímačem počtu otáček.

Výzkumný institut
spalovací motory | Rusko

Asynchronní dynamometr 500ADG289LP. Zařízení slouží k zatěžování 
a zkouškám drážních asynchronních pohonů.

Železniční dopravní technika
asynchronní pohony | Rusko

Asynchronní dynamometr 385ADG280LP pro zkoušky turbín, vybavený přírubo-
vým snímačem krouticího momentu a inkrementálním čidlem otáček. Určeno 
pro vývojové, periodické i kontrolní zkoušky plynových turbín.

Letecký průmysl
plynové turbíny | Rusko

Modernizace zkušebního stanoviště s dynamometrem typu W150 včetně dodáv-
ky řídicího a měřicího systému pro vývojové zkoušky spalovacích motorů.

Automobilní průmysl
paliva a maziva | ČR

2012
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Modernizace zkušebního stanoviště s dynamometrem typu E180 včetně dodávky 
řídicího a měřicího systému pro vývojové zkoušky spalovacích motorů.

Automobilní průmysl
vývojové zkoušky motorů | ČR

Úprava zkušebny 2VDE - rekonstrukce válcové zkušebny autobusů.
V rámci rekonstrukce bylo provedena oprava dvou dynamometrů a úprava HW 
a SW řídicího systému.

Těžká dopravní kol.technika
autobusy | ČR

Zkušební stanoviště - audittest. Výsledkem instalace je nasazení nového řídicí-
ho systému CMS, dodávka asynchronního dynamometru 250ADG280LP, instalace 
chladicích okruhů spalovacích motorů a vzduchových izolátorů.

Automobilní průmysl
audittest motorů | ČR

2013
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Modifi kace teplého HOT testu pro nový typ motoru 1,2 TSI / 81 kW.
Modifi kace zkušebního standu sestává z úpravy SW a výroby dvou výměnných 
bloků s řídicí jednotkou motorů.

Automobilní průmysl
hottest motorů | ČR

Modifi kace audittestu pro motor 1,2 TSI / 81 kW. Zkušební box byl upraven, aby 
mohl být testován nový motor automobilu. Nové zapojení, regulace chlazení, 
úprava řídicího systému a návrh nových zkoušek.

Automobilní průmysl
audittest motoru | ČR

5 ks nových zkušebních stavů pro testy ventilových rozvodů spalovacích moto-
rů. Upínací stůl s asynchronním pohonem a konzolí pro uchycení makety moto-
ru, vzduchovými tlumiči pro zamezení vibrací, ventilační jednotkou, operátor-
ským panelem. Zkoušky ventilových rozvodů - funkčních, i dlouhodobých v růz-
ných režimech otáček, úhlů naklopení, s měřením kmitání, hluku, tlaků, síly, 
odporů atp.

Automobilní průmysl
ventilové rozvody | ČR

2014
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Zkušební stanoviště s dynamometrem pro testy motocyklových motorů. Včet-
ně měření emisí, spotřeby, teplot, tlaků, krouticího momentu a výkonu moto-
ru. Především pro vývoj a inovace motorů. Řídicí systém CMS pro cyklické testy 
a opakovatelnost měření i průběhu zkoušek.

Automobilní průmysl
motocyklové motory | ČR

Zkušební stanoviště s dynamometrem 101ADG250MP.
Součástí dodávky byl dynamometr do 101 kW výkonu motoru s měrnou přírubou 
krouticího momentu, kalibračním příslušenstvím, napájecím rozvaděčem a ovlá-
dacím operátorským panelem.

Speciální průmysl
turbíny a čerpadla | Rusko

Modernizace zkušebního boxu dieselových motorů velkých výkonů. 
Vířivý dynamometr, chladicí soustava, vzduchotechnika, blok měřicích fyzikál-
ních veličin, servo palivové přípusti a instalace operátorského stanoviště s CMS 
software. Včetně olejového a vodního hospodářství. Startovací systém pro star-
ty motoru stlačeným vzduchem.

Speciální průmysl
vysokoobjemové motory | ČR

2014
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