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Het enige echte doordrukprofiel!
Omdat de Newcom 1200-serie platenbanken door CBX Nederland 
bv geproduceerd worden bent u verzekerd van het originele profiel 
in de bovenplaat. Geen andere platenbank heeft een betere grip tus-
sen band en remplaat en is toch zo makkelijk schoon te houden!

• Meer dan 9 meter 
 lagerwerk per remplaat.
• Slechts 21mm laag.
• Tot 5.000 Kg aslast mogelijk.
• Uniek doordrukprofiel.
• Schuine zijkanten voor 
 dwars overrijden.

De meest revolutionaire platenbank sinds we de eerste 
COMAR remmenbanken introduceerden is nu voor u binnen 

handbereik. Bijna 30 jaar ervaring met de productie van platen-
banken heeft geleid tot de beste platenbank van dit moment. Verkrijg-
baar als tweeplaats (1202) of vierplaats (1204) uitvoering en met PC op-
tie! (zie achterzijde). Maar de voordelen houden niet op bij de aanschaf. 
Bij CBX Nederland bv krijgt uw remmenbank bij iedere jaarlijkse keuring 

een gratis onderhoudsbeurt. Een top-
platenbank die altijd in topconditie blijft 
dus.



Als zeer fijn remtestsysteem
bevonden door vele professionele 
garagebedrijven en RDW!

Door de lage opbouw is een afrij-
plaat niet nodig en is de lengte van 
de oprijplaat minimaal. Hierdoor is 
de lengte van de totale remmen-
bank minimaal en kan hij dus ook 
in kleinere werkplaatsen optimaal 
gebruikt worden.

Doordat de 1200-serie van RVS is 
gemaakt, kan de remmenbank ook 
goed buiten geïnstalleerd worden.
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De Newcom platenremtestbanken zijn ontworpen, gemaakt en worden geïnstal-
leerd door CBX Nederland bv. Wij verzorgen ook uw demonstratie en jaarlijkse 
keuring. Tevens zijn wij het aanspreekpunt voor service en onderhoud. 

U vindt ons op:

Poppenbouwing 2A  0345-580.670  www.cbx-nederland.nl
4191NZ Geldermalsen  info@cbx-nederland.nl

Materiaal RVS

Hoogte 21mm

Wrijvingscoefficient (droog) > 0,5

Meet- en Aanwijsbereik 0 - 10.000 N

Meetstappen 3 N

Aflezing Digitaal via LED

Standaardlengte kabel tussen vloerdelen en uitleeskast 15 meter (langer op aanvraag beschikbaar)

Maximale aslast 5.000 kg

Lengte effectieve remplaat 1400 mm
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