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Elcometer 108 Hydraulický odtrhomer  

 

Jedná sa o veľmi všestranný hydraulický 
odtrhomer, ktorý je možné použiť na 
testovanie na konvexných aj konkávnych 
povrchoch. Testovacia bábika vyrobená z 
nerezovej ocele je prilepená na povrch a 
následne je k nej pripevnený odtrhomer.  
Otáčaním prístroja dôjde k zvýšeniu tlaku, 
ktorý odtrháva bábiku od povrchu. Táto 
hodnota je zobrazená na ciferníku.  

 

Prístroj sa vyrába v dvoch verziách – s analógovým ukazovateľom sily odtrhu (F108/1) alebo 
s digitálnym ukazovateľom sily odtrhu (F108/2). 

 

Základné vlastnosti: 

� Prenosný 
� Ideálny pre použitie v teréne 
� Opätovne použiteľné testovacie bábiky z nerezovej ocele 
� Kompletný set s kufríkom 

Verzia s digitálnym ukazovateľom sily odtrhu obsahuje navyše tieto vlastnosti: 

� Zobrazenie a podržanie maximálnej hodnoty 
� Osvetlený displej 
� Ochranné pogumované puzdro 
� Metrické/britské jednotky 

 
 

 

Elcometer 108 môže byť použitý so zakrivenými bábikami, ktoré umožnia 
prevádzať meranie na rúrkach, nádržiach a iných zakrivených povrchoch. 
Ponúkame celý rad zakrivených testovacích bábik, ktoré sú navrhnuté pre 
rôzne špecifické aplikácie. Konvexné a konkávne bábiky (viď obrázok) sa 
používajú pre vonkajšie a vnútorné zakrivenie rúrok. Pre viac informácií o 
zakrivených bábikách nás, prosím, kontaktujte.  
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Technická špecifikácia 

Číslo súčiastky  Popis 

UK 240V/EUR 
220V 

US 110V  

F108---1D F108---1C Hydraulický odtrhomer s analógovým ukazovateľom 
sily odtrhu 

F108---2D F108---2C Hydraulický odtrhomer s digitálnym ukazovateľom sily 
odtrhu 

Rozsah prístroja  Analógový: 0 – 18 MPa 
Digitálny: 0 – 25 MPa 

Presnosť prístroja  Analógový: ± 1 MPa 
Digitálny: ± 3% 

Rozmer 
testovacieho 
telieska 

Vonkajší priemer 
Vnútorný priemer 
Plocha 

19,4 mm 
3,7 mm 
284 mm2 

Obsah balenia  Elcometer 108, bábika, nástroj pre manipuláciu 
s bábikami, kliešte Pipemaster, lepidlo, kufrík, návod na 
obsluhu 

 

Príslušenstvo 

T10811135 Lepidlo MC1500 

T1089646- Štandardné ploché testovacie teliesko 20 mm 

 Zakrivené bábiky – pre ďalšie informácie nás, prosím, kontaktujte 
 

Súvisiace produkty 

 Mechanický odtrhomer Elcometer 106 je plne prenosné zariadenie pre 
meranie priľnavosti povlakov na materiáloch. Disponuje veľmi 
jednoduchou obsluhou, je presný a výsledky je možné jednoducho 
odčítať z číselnej stupnice. 
 
 

 

 

https://www.gamin.sk/elcometer-108/ 


