
Teste de trincas 
de cabeçotes 
por Imersão TI-1500m á q u i n a s

Sistema de fixação rápido 
Placa transparente em acrílico, 
que permite uma melhor visualização
Válvula de ar com manômetro indicador
Termostato com indicador digital

- Tanque com isolação térmica externa e 

- Mesa com giro de 360°

Características Acessórios 

Jogo de borracha para vedação
Conjuntos de trava da mesa
05 Acrílicos
Jogo de plaquetas 
Suporte para o Mercedes OM 366

1500 (C) x 810 (L) x 750 (A) mm

1000 (C) x 380 (L) x 320 (A) mm

860 L
1200 x 490 mm

600 mm
1970 (C) x 1050 (L) x 2280 (A) mm

600 Kg
06 bar

02 de 5000 Watts
220/380 V

Dimensões internas do tanque
Capacidade do tanque
Dimensões da mesa
Dimensões do maior cabeçote
Giro da mesa
Curso vertical (cilindro)
Dimensões da máquina
Peso aproximado
Pressão do ar
Resistências
Voltagem
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e eficiente na operação de detectar trincas e fissuras em 
cabeçotes de motores de combustão interna. 

- O teste de trincas por imersão, modelo TI 1500 é rápido 

- O painel de comando localizado ergonômicamente do
lado direito do teste de trinca possibilita a operação de 
forma rápida e simples. 

- O tanque possui isolamento térmico em todos os lados, 
desta forma, a perda de calor para o meio ambiente 
é minimizada.

- O sistema de aquecimento é composto por duas 
resistências de 5000 W que trabalham 
em conjunto e permitem aquecer rapidamente a água, 
reduzindo o tempo de operação.

- A água é aquecida a uma temperatura a ser 
determinada pelo operador (normalmente 80°C, 
temperatura de funcionamento do motor de 
combustão interna) em função do 
tipo de cabeçote a ser testado.

- Após o cabeçote ser aquecido á temperatura de 
trabalho, pressurizamos com ar comprimido as 
galerias internas do cabeçote, desta forma, 
podemos visualizar bolhas de ar, caso existam
trincas ou fissuras no mesmo.

- O sistema de rotação da mesa possibilita acesso 
visual a todos os lados do cabeçote.

- Tanque interno e mesa de fixação
do cabeçote em aço Inox.

aço Inox interno

- Capacidade para cabeçotes até 200 Kg

360º


