
 www.elcometer.com

Elasticiteit en vormvastheid

Elcometer 1506  plooitest met cilindrische doorn
De Elcometer 1506 is vergelijkbaar met 
de Elcometer 1510, een zeer robuuste 
mechanische eenheid voor het bepalen 
van elasticiteit, hechting en verlengings 
eigenschappen van uitgeharde coatings op 
metalen platen.

Het onderstel is voorzien van in hoogte verstelbare 
rollers met hefboom en een schuifbare schroefklem om 
de monsters op de plaats te houden zodat ze precies en 
gelijkmatig gebogen worden op doornen van afnemende 
grootte totdat het gewenste resultaat bereikt is.

Het instrument kan aan de diameter van de gebruikte 
doorn aangepast worden en de doornen zijn eenvoudig 
verwisselbaar.

Een groot assortiment metrische en imperiale mandrels zijn 
beschikbaar. Mandrel sets of individuele mandrels moeten 
separaat worden besteld - zie pagina 2.

NORMEN:
AS/NZS 1580.402.1, ASTM D 2485, ASTM D 522-B,  
ASTM D 1737, ISO 1519-2, JIS K 5600-5-1
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Technische specificaties

Artikelnummer Beschrijving
K1506M201 Elcometer 1506 plooitest met cilindrische doorn
Monsterbreedte Maximum: 64mm (2.5”)
Monsterlengte Maximum: 80 tot 100mm (3.15 tot 3.93”) afhankelijk van de maat van de doorn
Afmetingen 320 x 135 x 130mm (12.6 x 5.3 x 5.1”)
Gewicht 4.3kg (9.5lb)
Paklijst Elcometer 1506 plooitest met cilindrische doorn, handleiding

Toebehoren

KT001506P201 Elcometer 1506 set doornen, metrisch, 2 tot 32mm ( één exemplaar van elk van de onderstaande metrische doornen)
KTUS1506P201 Elcometer 1506 set doornen, Engelse maat, 1/8 tot 1” (één exemplaar van elk van deonderstaandedoornen)

Metrisch Engelse maat

KT001506F002 2mm doorn KTUS1506F022 ⅛” doorn
KT001506F003 3mm doorn KTUS1506F023 ¼” doorn
KT001506F004 4mm doorn KTUS1506F024 ⅜” doorn
KT001506F005 5mm doorn KTUS1506F025 ½” doorn
KT001506F006 6mm doorn KTUS1506F026 ⅝” doorn
KT001506F007 8mm doorn KTUS1506F027 ¾” doorn
KT001506F014 10mm doorn KTUS1506F028 1.0” doorn
KT001506F015 12mm doorn
KT001506F016 13mm doorn
KT001506F017 16mm doorn
KT001506F018 19mm doorn
KT001506F019 20mm doorn
KT001506F020 25mm doorn
KT001506F021 32mm doorn
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