
 www.elcometer.com

Wasbaarheid en Abrasie

Elcometer 5750  Taber® lineaire abrasiemeter
Ongeacht of uw product gegolfd, rond, klein 
of groot is, de Taber® lineaire abraser kan het 
testen. 

De Taber® 5750 werkt met een vrij op- en neerbewegende 
testkop die de contouren van het monster volgt en is daarom 
de ideale abrasiemeter voor vlakke of gegolfde proefstalen. 
Kan met behulp van de kraskit ook als krastester gebruikt 
worden.

Abrasiemiddelen, slaglengte, belasting en snelheid zijn 
instelbaar om te voldoen aan de specifieke behoeften van 
de gebruiker. 

Om realistisch slijtomstandigheden te simuleren wordt 
de lineaire abrasiemeter met een reeks Wearasers® 
gebruikt. Een Weareaser® heeft de vorm en grootte 
van een potloodgom en wordt gemaakt van dezelfde 
kwaliteitsabrasiemiddelen als die van de Taber® roterende 
abrasiemeter. 

Kenmerken:

• Slaglengtes: 12,7, 25 ,76 en 102mm (0.5, 1.0, 3.0 en 
4.0”)

• Snelheid regelbaar van 2 - 75 cyclussen per minuut

• Vooringestelde snelheden: 2, 15, 25, 30, 40, 60 
cyclussen per minuut

• Regelbare belasting van 350 - 2100g (12.4 - 74.1oz) 
met optionele gewichten

• Roestvaststalen Wearaser® houder (ring) te gebruiken 
met “vitrified” of “resilient” Wearasers®

• Lasergeleider voor uitlijning

NORMEN:
AATCC Method 8, ASTM D 2197, ASTM D 5178, 
ASTM D 6279, ASTM F1319, ISO 105-X12, JIS L 0849
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Elcometer 5750  Taber® lineaire abrasiemeter

Toebehoren

Artikelnummer Beschrijving
ST985750 Elcometer Taber® 5750 lineaire abrasiemeter (230V/115V, 50/60Hz)
Afmetingen 208 x 228 x 279mm (20 x 9 x 11”)
Gewicht 10kg (22lb)
Paklijst Elcometer Taber® 5750 lineaire abrasiemeter, Wearaser® ring en spieas, 3 x 250g (8.82oz) schij

ven, 10 x CS-10 Wearasers®, 5 x H-18 Wearasers®, snoer (230V en 115V), inbussleutel,
Wearaser® dieptemeter, 50 x S-14 schuurstrips, handborstel en handleiding

Technische specificaties

Artikelnummer Beschrijving Schuurwerking Samenstelling
ST130684 CS-10F veerkrachtige Wearaser® (10 stuks) Zeer licht Rubber met schuurkorrels
ST130685 CS-10 veerkrachtige Wearaser® (10 stuks) Licht Rubber met schuurkorrels
ST130686 CS-17 veerkrachtige Wearaser® (10 stuks) Zwaar Rubber met schuurkorrels
ST130681 H-18 harde Wearaser® (5 stuks) Medium, grof Keramiek
ST130682 H-22 harde Wearaser® (5 stuks) Extra grof Keramiek
ST131852 Wearaser® ringkit - aluminium
ST131852-1 Wearaser® houder (ring) kit - kunststof
ST130570 Crock-meter kit*

*Crock-meter kit bevat staaf, klemring en stof


