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Elcometer 108  hydraulische hechtingstester

NORMEN:
ASTM D 4541, ISO 16276-1, NF T30-606

De Elcometer 108 hydraulische 
hechtingstester is een extreem veelzijdige 
hechtingsmeter Type III die u voor vele 
hechtingsbehoeften kunt gebruiken. 
Tests kunnen worden uitgevoerd op 
platte of gebogen (concave, convexe) 
oppervlakken.

De Elcometer 108 is bij uitstek geschikt voor coatings op 
tanks, pijpleidingen, enz.

• Handbediend en draagbaar
• Ideaal voor proeven op locatie
• Opnieuw bruikbare roestvast stalen dollies.

Kenmerken van de Elcometer digitale hechtingstester:

• Maximum hechting – toont de hoogst bereikte waarde
• Verlichte display voor donkere omgevingen
• Beschermende rubbere hoes
• Instelbaar op metrische/Engelse maten

De Elcometer 108 is geschikt voor concaaf en convex 
dollies en is daardoor het meetinstrument bij uitstek 
voor hechtingsproeven op pijpleidingen (inclusief kleine 
diameters), tanks en andere gebogen oppervlakken. Er 
is een brede waaier van gebogen dollies verkrijgbaar, elk 
ontworpen voor een bepaalde kromming.

Technische specificaties C

○ Kalibratiecertificaat optioneel leverbaar. 

Artikelnummer Beschrijving Certificaat
VK 240V/EUR 220V VS 110V
F108---1D F108---1C Elcometer 108/1 Hydraulische Hechtingstester - Analoge Meter ○
F108---2D F108---2C Elcometer 108/2 Hydraulische Hechtingstester - Digitale Meter ○
Schaalbereik Analoog: 0 - 25MPa (0 - 3600psi)

Digitaal: 0 - 25MPa (0 - 3600psi)
Bedrijfsbereik Analoog: 2 - 18MPa (290 - 2600psi)

Digitaal: 2 - 18MPa (290 - 2600psi)
Schaalresolutie Analoog: 1MPa (100psi)

Digitaal: 0,1MPa (1psi)
Nauwkeurigheid analoge hechtingsmeter ±1MPa Metrisch; 150psi Imperial maat
Bereik digitale hechtingsmeter ±3% of 0,4MPa (60psi) - die ooit het grootste
Dolly afmetingen Buitendiameter 19,4mm (0,76”)

Binnendiameter 3,7mm (0,15”)
Oppervlak 284mm2 (0,44 inch2)

Paklijst Elcometer 108, ABS draagetui, 5 vlakke dolly's, 5 nylon pluggen, Cyanoacrylate 
lijm, reinigingsgereedschap voor dolly, 2 x AA batterijen (alleen digitale meter), 
koffer en gebruiksaanwijzing
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Toebehoren

T99911135 Cyanoacrylate Lijm
T9999646- Standaard Vlakke Dolly 19,4mm (0,76”)
T99923147 Dollyreiniger, Hittetang - EUR 220V / VK 240V
T99923103 Dollyreiniger, Hittetang - VS 110V

Concaaf- en convexdolly's zijn verkrijgbaar op aanvraag


