
Bromsundersökning

En ingående och säker bromsundersökning är helt 
avgörande för att fordon som servas i fält snabbt 
ska komma ut i trafik igen. Euromaint Rail utför 
bromsundersökningar på plats med modern, 
effektiv utrustning. Detta sparar tid och pengar 
för kunderna.  

Bromsunder- 
sökning i fält eller 
på verkstad



Funktionalitet

Översikt
Två olika provmetoder, traditionell bromsundersökning och 
klämkraftsmätning.
•	 Traditionella bromsundersökningar baseras på C/T-trycks-

mätning
•	 Klämkraftsmätning sparar tid och förenklar vid svåra 

förhållanden (t.ex. i fält), är ett komplement till traditionell 
bromsundersökning

•	 Automatiserade prov effektiviserar bromsundersökningen 
och minskar antalet manuella moment

Automatiserade kontroller av (generella):
•	 genomströmning HL
•	 LH3/Ackermann
•	 täthet Huvudledning
•	 täthet Matarledning
•	 R-tryck
•	 bromsregulator och bromsrörelse

Automatiserade kontroller och uppmätningar av (klämkrafts- 
eller C/T-trycksmätning):
     C/T trycks-  Klämkraft-  
          prov     prov

styrventilens funktion          X        X
(stegvis broms/loss, bromskänslighet, 
losskänslighet, bromsokänslighet, 
lossningsanordning)  
täthet C/Cv bromscylinder         X        X
broms och losstider samt max C-tryck        X        -
bromskraft vid tom/full last         -        X1

lastväxel           X        - 1

lastbromsautomater         X        - 1

lastbromsventiler           X        - 1

(genom T-tryckssimulering eller manuell 
belastning av utvägningsventil)

1= Kontroll av bromskraft med klämkraftsprov ersätter prov av 
lastväxel, lastbromsautomat samt lastbromsventiler

Anslutningar och givare
•	 C, T, R, ML och HL-tryck. Utrustningen har anslutningar för 

totalt fem tryckgivare vilket möjliggör prov på alla vanliga 
bromssystem, exempelvis 4 C-tryck, 2 T-tryck osv.

•	 Klämkraftsmätning

Övrigt
•	 Provresultat för alla utförda prov sparas och kan tas fram av 

operatören
•	 Acceptanskriterier enligt underhållsföreskrifter (UIC 547)
•	 Möjlighet för manuell styrning av broms/huvudledning
•	 Renblåsning av dammsamlare

Optioner
•	 Bromsprovare anpassad för verkstadsbruk:

•	 En bromsprovarvagn med integrerade slang- och 
sladdvindor för bättre användarvänlighet i verkstad

•	 Elektroniskt protokoll med trådlös överföring:
•	 Programvara för server ingår med bland annat automa-

tisk export av protokoll i .pdf-format
•	 Apparaten möjliggör inmatning av bland annat vagns-

nummer (som kontrolleras med hjälp av kontrollsiffra), 
kundordernummer och skadekod

•	 Operatörsidentitet anges per delprov samt för slut-
giltigt godkännande/underkännande av fordon/vagn

•	 Fjärrkontroll för aktivering av automatiska prov samt manu-
ell styrning av broms

•	 Extra tryckgivare

Tekniska Data

Elmatning
•	 230 V, 2 A

Pneumatikmatning
•	 Matningstryck: 6,5-8 bar
•	 Luftförbrukning: maximalt 800 L/min (momentant)

Temperatur och luftfuktighet 
•	 Apparaten är avsedd för temperaturer mellan -30 till +40 °C 

och en luftfuktighet på mellan 30 till 60 % relativfuktighet ( )

Buller
•	 Apparatens ljudtrycksnivå överstiger inte 73dB(A) vid 

arbetsområdet

Kalibrering
•	 Utrustningen är CE-märkt och kalibrerad av auktoriserad 

tredje part 

Dimension och vikt
•	 Dimension (cm): 52,5 x 43,7 x 21,7
•	 Vikt: 18 kg
•	 Tillbehörslåda (cm): 55 x 25 x 25
•	 Vikt: 25 kg

Teknisk beskrivningUnik lösning för 
snabba och säkra 
bromsundersökningar  
Euromaint Rail har utvecklat en effektiv, 
automatiserad utrustning för teknisk 
bromsundersökning av järnvägsfordon. 
Undersökningen kan utföras på verkstad eller i 
fält, bland annat i samband med hjulbyten eller 
svarvning. Utan en undersökning på att bromsarna 
fungerar som de ska kan inte fordon tas i trafik igen. 

Bromsundersökningen är en förutsättning för att hjulrelaterade 
skador ska kunna åtgärdas längs spåret och att fordon snabbt 
kan tas i drift igen. För Euromaint Rails kunder inom godsseg-
mentet innebär detta stora besparingar då man slipper kost-
samma omlastningar, ersättningstransporter och förseningar. 
 Bromsundersökningen genomförs efter avslutade hjulbyten 
eller reparationer av hjulskador. I samband med bromsunder-
sökningen genereras ett protokoll som skickas trådlöst till en 
server. Dokumentationen sparas och protokollet kan när som 
helst tas fram för att verifiera undersökningsresultatet. Efter 
avslutad och godkänd bromsundersökning kan vagnen direkt 
tas i trafik.
 Bromsundersökningar utförs i fält eller i samband med 
planerat underhåll på någon av Euromaint Rails verkstäder. 

Klämkraftsmätning sparar tid
Ett alternativ till traditionell tryckmätning är så kallad klämkrafts-
mätning – ett unikt och tidsbesparande sätt att utföra bromsun-
dersökningar vid avhjälpande underhåll. Genom att bromsarnas 
klämkraft testas direkt mot hjulet slipper servicepersonalen 
tidskrävande arbete med att komma åt inkopplingspunkter 
under ett fordon.  

Anpassade och kompletta bromsundersökningar
Hur omfattande bromsundersökningar som görs beror på vag-
narnas behov samt på kundens önskemål. Kompletta broms-
undersökningar utförs som en förebyggande planerad åtgärd. 
I samband med ett fel på bromssystemet eller andra skador 
på vagnen som kan beröra bromssystemet, utförs anpassade 
bromsundersökningar. 
 En komplett bromsundersökning innebär en noggrann 
genomgång av bromsarnas status och funktion. Besiktningar 

Vill du veta mer? 
Kontakta:
Johannes Kandell 
Tel: 073-920 07 04
e-post: johannes.kandell@euromaint.com
Läs mer om bromsundersökningar på www.euromaint.com

och funktionskontroller utförs av all mekanisk och pneumatisk 
utrustning och omfattar följande moment:

•	 Besiktning av alla mekaniska och pneumatiska delar

•	 Kontroll av bromssystemets täthet

•	 Kontroll av lastutbromsning

•	 Funktionsprov av alla pneumatiska styrfunktioner och tryck

•	 Funktionskontroll av de mekaniska systemen, som efter-

ställning av bromsslitage 



Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kun-
dernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Bolagets tjänster och 
produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon 
såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner.
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www.euromaint.com


