
 ردیف نام آزمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی

 دستگاه آزمون میرایی کمک فنر

 دستگاه آزمون دوام کمک فنر 1 کمک فنر

کمک فنر گیری ابعاددستگاه اندازه  

کاله ایمنی موتورسیکلتدستگاه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن   

 2 کاله ایمنی

ایمنی موتورسیکلتکاله دستگاه آزمون استحکام بند چانه   

کاله ایمنی موتورسیکلت  دستگاه آزمون دید محیطی  

کاله ایمنی موتورسیکلت دستگاه ازمون زاویه بازبودن نقاب  

کاله ایمنی موتورسیکلتدستگاه آزمون دینامیکی ابزار نگهدارنده   

کاله ایمنی موتورسیکلت دستگاه آزمون خارج سازی غلتشی  

کاله ایمنی موتورسیکلتدستگاه آزمون بارش باران   

  فریزر

  یآون حرارت

 دستگاه آزمون سایش و ضریب اصطکاک لنت ترمز

 3 لنت ترمز 

 دستگاه آزمون حرارت دادن لنت ترمز

 دستگاه آزمون مقاومت برشی در دمای محیط و دمای باال لنت ترمز

 دستگاه آزمون تشخیص آزبست موجود در لنت ترمز )میکروسکوپ پالریزه( 

درجه سانتی گراد 400آون حرارتی تا دمای   

 دستگاه آزمون سایش و ضریب اصطکاک لنت صفحه کالچ  
 لنت صفحه کالچ 

4 

صفحه کالچ لنتدستگاه آزمون تنش و کرنش   

 دستگاه آزمون عملکرد پمپ روغن 
 5 پمپ روغن

 دستگاه آزمون دوام پمپ روغن

فنرتخت دستگاه آزمون ضریب ثابت فنریت  
 6 فنرتخت

فنرتخت دستگاه آزمون سختی سنج  

 دستگاه ازمون انتقال حرارت رادیاتور

 7 رادیاتور

 دستگاه آزمون سالت اسپری رادیاتور

 دستگاه آزمون نشتی رادیاتور

رادیاتوردستگاه آزمون سوپاپ خالء درب   

 دستگاه آزمون سوپاپ فشار درب رادیاتور

هوا فیلتر دستگاه ازمون راندمان طول عمر  
 8 فیلترهوا

)کوره ، سردساز( فیلتر هوا یدستگاه آزمون محدودیت دما  
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روغن  دستگاه آزمون حباب هوای فیلتر  فیلتر روغن 

9 

هیدرولیکی پوسته فیلتر روغن فشار آزموندستگاه   

روغن دستگاه آزمون بازشدن سوپاپ اطمینان فیلتر  

 دستگاه آزمون ارتعاش فیلتر روغن

روغن  دستگاه آزمون ضربه فیلتر  

 دستگاه آزمون افت فشار در دبی اسمی فیلتر روغن 

 دستگاه آزمون مقاومت در برابر فشار تفاضلی فیلتر روغن

فیلتر روغن دستگاه آزمون اندازه گیری میزان روغن برگشتی  

طول عمر( )روغن  فیلتردستگاه آزمون کارایی و جداسازی   

فیلتر روغن صافی دستگاه آزمون فشار ترکیدن کاغذ  

ای، راندمان گیری میزان آب، تصفیه لحظهدستگاه آزمون اندازه

فیلتر سوخت خودروهای  طول عمر و اختالف فشار فیلترهای نو

 دیزلی

فیلتر سوخت خودروهای دیزلی 

 ) گازوئیلی (
10 

 دستگاه آزمون پاکیزگی فیلتر سوخت خودروهای دیزلی

پمپ وکیوم و ارلن ) صافی میکرونی ( فیلتر روغن و فیلتر سوخت 

 خودروهای دیزلی 

تجهیزات جانبی آزمایشگاه های 

ن و فیلتر سوخت غفیلتر رو

دیزلیخودروهای   

11 

 


