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Elcometer 508
Hechtingstester – duwmethode
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De Elcometer 508 hechtingstester – 
duwmethode is een extreem veelzijdige 
hechtingsmeter Type III* die u voor vele 
hechtingseisen kunt gebruiken. Geschikt voor 
tests op vlakke of gewelfde (concaaf en 
convex) oppervlakken.

Digitale hechtingstester – duwmethodeElcometer 508

Meetbereik maximaal  
25MPa (3630psi) met een 
nauwkeurigheid van ±1,5%  
op de volledige schaal

De draaiende arm brengt een 
gelijkmatige kracht aan van 
0 tot maximaal 25MPa (3630psi) 

Draagbaar en ergonomisch 
– ideaal voor hechtingstests 
op locatie

Snelkoppeling voor 
eenvoudige aansluiting op de 
dolly

Hechting - duwkracht

NORMEN:
ASTM D 4541, ISO 16276-1, 
NF T30-606
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Digitale hechtingstester – duwmethode Elcometer 508

Het met rubber verstevigde digitale 
lcd-scherm met schermverlichting 
toont de metingen in MPa of psi. De 
functie Max. waarde vasthouden toont 
de hoogst bereikte waarde. 

Hechting - duwkracht

Krachtig
• Geschikt voor gebruik op vlakke, concaaf & 

convex oppervlakken

• Robuust & licht 

• Brengt een gelijkmatige kracht aan van 
maximaal 25MPa (3630psi)

De Elcometer 508 is geschikt voor standaard, convex en concaaf 
dolly's, ideaal voor het testen van de hechting van coatings op vlakke 
of gewelfde oppervlakken zoals pijpleidingen en tanks. 

Duurzaam
• Schokbestendig, afgesloten en geschikt 

voor gebruik onder zware omstandigheden

• Stof- en waterdicht, volgens IP65

• Geschikt voor gebruik onder de zwaarste 
omstandigheden

De kit wordt geleverd in een robuust, 
plastic koffer en bevat de Elcometer 508 
en vijf dolly's die u kunt reinigen met de 
hittetang en daarna kunt hergebruiken.

Dankzij het flexibele ontwerp van 
de kabel kunt u het koppelstuk 
gemakkelijk over de dolly plaatsen. 
De pen wordt door het hart tegen het 
substraat gedrukt voor nauwkeurige 
en herhaalbare resultaten.

Nauwkeurig
• Meetbereik tot maximaal 25MPa  

(3630psi) 

• Nauwkeurigheid van ±1,5% op de  
volledige schaal  

• Max. waarde vasthouden toont de hoogst 
bereikte waarde

Flexibel
• Draagbaar ontwerp, eenvoudig in gebruik

• Ideaal voor gebruik in het veld, zoals bij 
tanks & pijpleidingen  

• Herbruikbare roestvast stalen dolly's  

• Instelbaar MPa / psi

*Type III in overeenstemming met ASTM D 4541
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Hechting - duwkracht

Digitale hechtingstester – duwmethodeElcometer 508
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Technische specificaties

De Elcometer 508 wordt standaard geleverd met een garantietermijn van 1 jaar. Deze termijn kunt u gratis verlengen tot 2 jaar via www.elcometer.com

Artikelnummer Beschrijving Certificaat
UK 240V/EUR 220V US 110V
F508-DD F508-DC Elcometer 508 Digitale hechtingstester – duwmethode ●
Dolly afmetingen Buitendiameter 19,4 mm (0,76")    

Binnendiameter 3,7 mm (0,15")
Oppervlak 284 mm² (0,44sq.inch)

Schaalbereik 0 - 26MPa (0 - 3800psi)
Bedrijfsbereik 2 - 25MPa (290 - 3630psi)
Schaalresolutie 0,01MPa (1psi)
Nauwkeurigheid ±1,5% op de volledige schaal
Voeding 2 x AA alkaline drogecel batterijen (u kunt oplaadbare batterijen gebruiken)
Gewicht Meter: 1,7kg (3,7lb) Kit: 4,5kg (9,9lb)
Lengte instrument 290 mm (11,5") Hoogte van koppelstuk: 200 mm (8")
Paklijst Elcometer 508, draagetui, 5 vlakke dolly's, 5 dollypluggen, Cyanoacrylate lijm, 

reinigingsgereedschap voor dolly, 2 x LR6 (AA batterijen), gebruiksaanwijzing en 
kalibratiecertificaat

Artikelnummer Beschrijving Artikelnummer Beschrijving
T9999646- Standaard vlakke dolly (1x) - Concaaf en convex dolly's verkrijgbaar op aanvraag
T99911135 Cyanoacrylate lijm T9994586- Reinigingsgereedschap voor dolly's
T99911136 Dollyplug (5x) T99923147 Dollyreiniger, hittetang – 

EUR 220 V/VK 240 V
T99914009 Dollymes T99923103 Dollyreiniger, hittetang – VS 110 V

Toebehoren

●  Standaard geleverd met kalibratiecertificaat.        


