
 
                      
 

 
Модел  SPP - 212 
         
Стенд за изпитване на дизелови гориво 
нагнетателни помпи до 12 цилиндъра. 
Стенда разполага  с двигател с мощност 
 5,5 KW или (7,5 HP) за да могат да се 
тестват повечето от популярните типове 
ГНП. 
Стенда отговаря на абсолютно всички 
европейски  стандарти за безопасността на 
работника (оператора), изискванията към 
електромагнитните  емисии и на ISO 4008 

стандарт за статични и динамични изпитвания. 
Стенда е окомплектован с пълната гама аксесоари и е абсолютно готов за 
експлоатация. Окомплектовката включва пълен набор от необходимите 
супорти, фланци, тестови инжектори, тръби, калибриращи течности и 
инструменти. 
 
 
Модел  SPP - 312 
         
Стенд за изпитване на дизелови гориво нагнетателни помпи до 12 цилиндъра. 
Стенда разполага  с двигател с мощност 7,5 KW или (10 HP) за да могат да се 
тестват повечето от популярните типове ГНП. 
Стенда отговаря на абсолютно всички европейски  стандарти за безопасността 
на работника (оператора), изискванията към електромагнитните  емисии и на 
ISO 4008 стандарт за статични и динамични изпитвания. 
Стенда е окомплектован с пълната гама аксесоари и е абсолютно готов за 
експлоатация. Окомплектовката включва пълен набор от необходимите 
супорти, фланци, тестови инжектори, тръби, калибриращи течности и 
инструменти. 
 
 
Модел  SPP – 312S 
         
Стенд за изпитване на дизелови гориво нагнетателни помпи до 12 цилиндъра. 
Стенда разполага  с двигател с мощност11 KW или (15 HP) за да могат да се 
тестват повечето от популярните типове ГНП. 
 
Стенда отговаря на абсолютно всички европейски  стандарти за безопасността 
на работника (оператора), изискванията към електромагнитните  емисии и на 
ISO 4008 стандарт за статични и динамични изпитвания. 
Стенда е окомплектован с пълната гама аксесоари и е абсолютно готов за 
експлоатация. Окомплектовката включва пълен набор от необходимите 
супорти, фланци, тестови инжектори, тръби, калибриращи течности и 
инструменти. 

 

 



 
Модел SPP 208S 
 
Стенд за изпитване на дизелови гориво нагнетателни помпи до 8 цилиндъра. 
Стенда разполага с двигател с мощност 9,2 KW или (12,5 HP) за да могат да се 
тестват повечето от популярните типове ГНП. 
Стенда отговаря на абсолютно всички европейски  стандарти за безопасността 
на работника (оператора), изискванията към електромагнитните емисии и на 
ISO 4008 стандарт за статични и динамични изпитвания. 
Стенда е окомплектован с пълната гама аксесоари и е абсолютно готов за 
експлоатация. Окомплектовката включва пълен набор от необходимите 
супорти, фланци, тестови инжектори, тръби, калибриращи течности и 
инструменти. 
 
 
Модел SPP308 
 
Стенд за изпитване на дизелови гориво нагнетателни помпи до 8 цилиндъра. 
Стенда разполага с двигател с мощност 7.5 KW или (10 HP) за да могат да се 
тестват повечето от популярните типове ГНП. 
Стенда отговаря на абсолютно всички европейски  стандарти за безопасността 
на работника (оператора), изискванията към електромагнитните емисии и на 
ISO 4008 стандарт за статични и динамични изпитвания. 
Стенда е окомплектован с пълната гама аксесоари и е абсолютно готов за 
експлоатация. Окомплектовката включва пълен набор от необходимите 
супорти, фланци, тестови инжектори, тръби, калибриращи течности и 
инструменти. 
 


