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Elcometer 3025  kras-/shear tester
Gemotoriseerd instrument om de weerstand 
van talrijke materiaalsoorten te bepalen 
tegen krassen, uitgutsen, beschadigen, 
schrapen en graveren. Dit draagbaar 
instrument test materialen tot een dikte van 
12.7mm (½”) en een oppervlakte of omtrek 
van 101mm (4”). 

De hoogte van de schaal kan door de gebruiker ingesteld 
worden in functie van de dikte van het monster. Een 
conische diamantpunt wordt op het monster geplaatst en het 
instrument wordt met de aan-/uitschakelaar ingeschakeld. 

De punt laat een spoor achter, de verhouding tussen 
de diepte van de kras en de toegepaste (instelbare) 
belasting geeft de hardheidsgraad weer. De draaiplaat 
draait constant op 5 rpm om de herhaalbaarheid en 
reproduceerbaarheid te verzekeren. Door de druk op 
het instrument te wijzigen, een schaal van 0 - 1000g  
(0 - 2.2lb), kan de weerstand van het monster tegen 
vervorming worden vastgesteld.

Sample cutter
Instrument om monsters voor te bereiden voor gebruik met 
de Elcometer Taber® abrasers. Model 5000 snijdt precies 
monsters van 106mm, (4.2”) omtrek uit met een centrage 
van 6.35mm (0.25”) diameter. 

Een eenvoudig anti klokwijs snitbeweging maakt het 
mogelijk verschillende materialen te snijden. Optionele 
pads maken het mogelijk diktes van 0.03mm (0.001”) tot 
6.35mm (0.25”) te snijden.

NORMEN:
EN 438-2, ISO 4586-2

Technische specificaties

Artikelnummer Beschrijving
UK 240V EUR 220V US 110V
K0UK3025M001 K0003025M001 K0US3025M001 Elcometer 3025 Kras-/afschuivingtester
Afmetingen 445 x 190 x 150mm (17 x 7.8 x 6”)
Gewicht 6.8kg (14.9lb)
Paklijst Elcometer 3025 en handleiding

Toebehoren

Artikelnummer Beschrijving
ST985000 Sample cutter
ST131569 Bovenkussen Sample cutter – 4.74mm (0.187”)
ST131570 Bovenkussen Sample cutter – 6.36mm (0.250”)
KT003025P007 Vergrootglas (x10)


