WinSSDino®
Possui mais de 120 funções diferentes.
Um software totalmente configurável e de fácil interpretação destinado a
preparadores Iniciantes e Profissionais. Dinamômetro de Rolo Inercial e com
Carga, comparado com o que há de melhor na Europa e Estados Unidos.
Medidas de Potência e Torque que não enganam profissionais
preparados em lidar com este tipo de máquina, e que condiz com a realidade
dos motores. Para saber mais, solicite informações técnicas do produto via site
ou telefone.
Diferenciais Servitec:


Líder de Mercado de dinamômetros nacionais.



Clientes com atendimento exclusivo 7 dias por semana.



Empresa sólida com mais de 25 anos no mercado.



Tecnologia em constante aprimoramento.



Maior número de dinamômetros instalados e rodando no Brasil.



Alto índice de satisfação dos clientes.



É possível fazer download do software diretamente no site, não temos
nada a esconder.



Nossos equipamentos estão presentes em diversos ramos da indústria,
como:
- Desenvolvimento de peças para Performance;
- Instituições de ensino e pós-graduação;
- Montadoras;
- Desenvolvimento de veículos;
- Desenvolvimento de veículos híbridos e elétricos;
- Aferição;
- Acerto de motores;
- Injeção Programável;
- Eventos;
- e muitos outros....

Algumas funções exclusivas:











Rolo contínuo. Veículos de força precisam de rolos com peso e inércia
adequada para que assim consigam entregar totalmente sua potência.
Menos partes móveis e assim menos perdas com manutenção e
paradas.
Compatível com as normas: NBR ISO 1585, SAE J 1349, DIM 70020,
JIS D 1001, e sua aplicação correta.
Atualizações constantes de software, devido a Servitec ser detentora de
todas as partes do dinamômetro. Sua ideia pode estar inserida na
próxima atualização.
Frenagem variável durante a gravação de ensaios. O Software é
configurável, intuitivo e moderno.
Quer saber quanto tempo demora para atingir 400 metros, ou qual
velocidade atinge em 10 segundos: Testes automatizados por
velocidade, rotação, distância, e tempo.
Melhor facilidade de visualização de valores pontuais do gráfico.
Estrutura rígida e dimensionada para maior segurança.
Pintura durável e texturizada.
O preparador pode criar e salvar suas próprias variáveis, entre outras
muitas funções disponíveis...

