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Przede wszystkim jesteśmy specjalistami - We are especially experts

W produkcji wykorzystujemy nasze 
wieloletnie doświadczenie …

LABORTECH jest czeską firmą, która od dwudziestu 
lat jest obecna na europejskim i światowym rynku 
maszyn, urządzeń i automatów badawczych. Dzięki 
własnemu innowacyjnemu rozwojowi produktów, 
kompletnemu programowi produkcyjnemu, a przede 
wszystkim ponadstandardowym usługom naszych 
techników aplikacyjnych, zapewniamy naszym Klien-
tom kompleksowe wsparcie w zakresie badań i ro-
zwoju oraz w zapewnieniu 100% kontroli jakości,  
w ponad 15 gałęziach przemysłu, spełniając wymaga-
nia normy ISO 9001. Naszym celem jest dostarcza-
nie Klientom nowoczesnych rozwiązań technicznych 
i technologicznych, wspartych niezbędnymi usługami 

w zakresie urządzeń badawczych.

We offer experience in the implementation 
of test equipment

LABORTECH is a Czech company, which two decades 
involved in the European and global market, man-
ufacture and testing of machinery, equipment and 
testing machines. With its own innovative product  
development, comprehensive portfolio of products  
and particularly premium services of our applica-
tion engineers provides our customers with com-
prehensive services from A to Z - both in research  
and development as well as providing 100% quality 
control in more than 15 industries, all in accordance 
with ISO 9001. Our goal is offer modern technical  
and technological solutions to our customers supported 
by essential services in the field of testing of materials.
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Kompleksowa oferta produktów   - Comprehensive range of products

A comprehensive range of products 
and services in the following sectors
   Research and development
   Universities
   Academy of Science of the Czech Republic
   Machinery
   Nuclear energy sector
   Building
   Aerospace
   Automotive
   Plastics industry
   Chemical industry
   Textile industry
   Heavy and light industry
   Food industry
   Military
   Others

Kompleksowa oferta produktów i usług  
w następujących dziedzinach
•	 Badania	i	rozwój
•	 Uczelnie	wyższe
•	 Akademie	nauk
•	 Przemysł	maszynowy
•	 Energetyka	jądrowa
•	 Budownictwo
•	 Przemysł	lotniczy
•	 Przemysł	samochodowy
•	 Przemysł	tworzyw	sztucznych
•	 Przemysł	chemiczny
•	 Przemysł	włókienniczy
•	 Przemysł	ciężki	i	lekki
•	 Przemysł	spożywczy
•	 Wojsko
•	 Pozostałe
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Autoryzacja, certyfikacja i 100% kontrola 
produkcji

LABORTECH określa najwyższe standardy jakości i nieza-
wodności funkcjonowania całej gamy oferowanych pro-
duktów. 

LABORTECH ma wprowadzony system zarządzania jakoś-
cią według ISO 9001: 2000. 

LABORTECH posiada również dla naszych rosyjskich 
Klientów certyfikat GOST-R dla całej gamy produktów.

Wszystkim naszym Klientom umożliwiamy również prze-
prowadzanie tzw. audytów klienckich w ramach których 
nasi odbiorcy mogą monitorować postęp realizacji ich 
zamówienia.

W trakcie produkcji nasze komponenty i urządzenia są 
poddawane kontroli, którą przeprowadza nasz spec-
jalistyczny wydział wyposażony w najnowocześniejsze 
urządzenia pomiarowe. Skrupulatna kontrola jakości pro-
dukowanych komponentów gwarantuje nam, że produkt 
końcowy spełnia najwyższe wymagania stawiane przez 
naszych Klientów. 

Authorization, certification 
and 100% production control
LABORTECH sets the highest standards conside-
ring to quality and functional reliability for the entire  
or portfolio of products. 

LABORTECH has implemented a quality management 
system according to ISO 9001: 2009. 

LABORTECH also own Russian GOST-R certificate  
for the entire portfolio of products. 

To all our customers we permit to perform the cus-
tomer audits, where our customers can monitor the 
progress of their orders. 

We carry out random or 100% check control of all our 
products at specialized testing center equipped la-
test equipments during production. This check control  
is necessary so that the final product meets the most 
demanding requirements.

Certyfikowana niezawodność - Certified reliability
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Innowacje według potrzeb Klienta - Innovation according to your needs

Nieustanny rozwój nowych urządzeń 
badawczych
W przypadku zaawansowanych technicznie urządzeń, 
optymalizacja zaczyna się często od detali. Zespół 
specjalistów LABORTECH, z wysokim stopniem zaan-
gażowania utożsamiania się z wizją firmy, nieustannie 
ulepsza i rozszerza oferowany asortyment.

W trakcie rozwoju naszych nowych produktów kład-
ziemy duży nacisk nie tylko na jakość, estetykę i do-
stępność cenową, ale również na minimalne obciążenie 
środowiska i EKODESIGN. Do opracowywania detali 
nasi konstruktorzy wykorzystują wizualizację 3D.

Oferta zorientowana na Klienta
Dzięki ścisłej współpracy naszych konstruktorów, 
techników aplikacyjnych i programistów z naszymi 
Klientami jesteśmy w stanie zaoferować indywidualne 
rozwiązania dla specjalnych aplikacji, od automatów 
testujących, aż po w pełni funkcjonalne prototypy.

The continuous development of new Testing 
equipment
Optimalization of technically advanced products often 
begins with the details. LABORTECH team of profession-
als with the personal dedication and a high degree of 
identification with the corporate vision, ensures continu-
ous product improvement and diversification.

During development of our new products we put empha-
sis on high quality, design and affordability, but also on 
minimum environmental burden and eco-design. For de-
tailing our engineers use 3D visualization.

Customer-focused requirements
Our technicians, engineers and specialists work closely 
with our customers and allows us to create customized 
solutions for special applications. These range from 
special testing machines to fully functional prototypes.
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Specjalne aplikacje wymagają specjalnego 
know-how 
Długoletnie doświadczenie naszych specjalistów zdo-
byte w branży testowania materiałów umożliwiają nam 
rozwiązywanie najtrudniejszych zadań w produkcji stan-
dardowych i specjalnych maszyn. Nasi specjaliści według 
wymagań Klienta wykonują:

•  Opracowanie projektu 3D wraz z dokumentacją
•  Opracowanie dokumentacji części elektrycznej
•  Specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby aplikacji
•   Ustawienie parametrów testowych łącznie z kalibracją, 

itd.

Przejrzyste zarządzanie projektami
W naszej firmie pracuje zespół wykwalifikowanych tech-
ników, którzy pomyślnie skonstruowali, dostarczyli i apli-
kowali już setki specjalnych rozwiązań. Czas od pierwszej 
koncepcji aż po dostawę zazwyczaj trwa od kilku tygodni 
do kilku miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania 
projektu. Obecnie zarządzanie projektem zapewnia sys-
tem LABORTECH PRODUCTION, który umożliwia naszym 
Klientom ciągły dostęp do informacji o aktualnym stanie 
realizacji danego projektu.

Special applications 
require specialist know-how 
Decades of experience accumulated by our specia-
lists in the field of materials testing allow us to tackle  
the toughest jobs with the production of standard 
and special machines. Our experts are able to prepare 
to the customer:

   3D project including construction documentation
   Electronic documentation
   Custom made software
   Set the parameters including calibration etc.

Transparent project management
Our company employs a team of qualified techni-
cians at a high level, who have already success-
fully developed, delivered and applied hundreds  
of special solutions. The period of time from the first 
design to delivery usually takes several weeks to 
months depending on the complexity of the project. 
Currently, the project management is ensured by  
LABORTECH  PRODUCTION system, which allows our 
customers to inform about the current status of the 
product anytime.

Indywidualnie i szybko - Individually and quickly
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Calibration of the Testing machines
LABORTECH sets the highest standards with regard to 
quality and functional reliability for the entire portfolio 
of the products. 

LABORTECH calibration laboratory is equipped with 
quality calibration apparatus traceable to primary 
standards in Prague, which allows us to provide high 
standard calibration procedures for calibration of 
measuring instruments and testing equipment.

The calibration in the company and also at the cus-
tomer is recorded in the calibration certificate. 
Each calibrated Testing machine is equipped with  
a sticker showing the date of calibration and calibrati-
on certificate number.

100% output control
Each testing machine passes through the final 
inspection that examines all the required parame-
ters. Each machine acquires certificate of calibration  
and verification protocol. All testing records are archi-
ved and anytime available to the customers.

Kalibracja i wzorcowanie urządzeń  
LABORTECH określa najwyższe standardy jakości i nie-
zawodności funkcjonowania całej gamy oferowanych 
produktów. 

Laboratorium LABORTECH jest wyposażone w wysokiej 
jakości przyrządy do kalibracji powiązane z wzorcami  
w Czeskim Instytucie Metrologii w Pradze. Gwarantuje 
to wysoki standard procesu kalibracji przyrządów pomi-
arowych oraz urządzeń badawczych.

Każda maszyna badawcza, która jest przez nas wzorco-
wana, oznaczana jest nalepką z podaną datą wzorcowa-
nia i numerem świadectwa.

Kontrola gwarantująca zadowolenie Klienta  
- 100% kontrola wyjściowa

Każda wyprodukowana maszyna badawcza jest podda-
wana 100% kontroli wyjściowej, podczas której spra-
wdzane są wszystkie parametry użytkowe. Dla każdej 
maszyny są sporządzane karty kalibracyjne i protokoły 
z wykonanych testów. Wszystkie dokumenty kontrolne 
są archiwizowane i udostępnione dla naszych Klientów 
w dowolnej chwili.

Kalibracja i testowanie maszyn - Calibration and machines testing
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Potrzeby Klienta są dla nas najważniejsze - The customer has a priority

Szybka reakcja na potrzeby Klientów
LABORTECH oferuje swoim Klientom kompleksowe wspar-
cie od doradztwa, poprzez instalację urządzeń, właściwy 
serwis oraz usługi dodatkowe. Do pełnienia tych zadań 
mamy do dyspozycji zespół fachowców zajmujących się 
obsługą, który szybko, efektywnie i kompleksowo reaguje 
na potrzeby naszych Klientów. 

Usługa LABWEBservis 24 on-line standard 
naszego serwisu

Krótkie terminy dostawy części zamiennych, kompe-
tentny serwis profesjonalnych techników oraz serwis on-
-line zapewniają szybkie i skuteczne wsparcie Klientom 
firmy LABORTECH. 

Dzięki usłudze LABWEBservis 24 nie tylko jesteśmy  
w stanie przeprowadzić zdalną diagnostykę urządzenia, 
ale w 90% przypadków dokonać usprawnienia urządze-
nia, co pozwala oszczędzać nie tylko czas, ale również 
finanse naszych Klientów.

Quick response to the customer 
requirements
Based on customer requirements, the company offers 
a comprehensive service support LABORTECH whether 
the consulting, installation, service itself, services or 
sending parts to our customers. To fulfill these tasks, the 
Company has a complete team focused on working with 
customers to quickly, efficiently and comprehensively 
solve the customer‘s requirements.

LABWEBservis 24 – on-line service 
as standard
Prompt delivery of machinery, replacement parts  
and qualified service made by professionals and 
application engineers with high expertise, including  
24-hour on-line service create high satisfaction of the cli-
ents. Trough the LABWEBservis 24 we are able to perform 
diagnostics at the customer site and also in 90 % cases 
to perform on-line service intervention, which saves time 
and money to our clients.
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Statyczne uniwersalne maszyny badawcze - Universal Testing Machine

Opis i przeznaczenie urządzeń
Maszyny badawcze serii LabTest są stosowane 
do kontroli jakości produkcji, przy kontrolach wejś-
ciowych oraz wyjściowych na stanowiskach bada-
wczych usytuowanych na liniach produkcyjnych  
i w laboratoriach. Służą do określania właściwości 
mechanicznych materiałów według norm PN, ISO EN, 
ASTM i GOST na rozciąganie, ściskanie, zginanie i skrę-
canie. 

Właściwości

•   Seria zrywarek LabTest o zakresie obciążeń od 10 N 
do 5 MN

•   Wersje maszyn o napędzie elektromechanicznym lub 
hydraulicznym

•  Układy zadawania obciążeń: pionowy lub poziomy
•   Standardowe, podwyższone i rozszerzone konstrukcje 

ram
•   Oprogramowanie do prób T&M w 9 wersjach językowych
•  Serwis On-line - LABWEBServis

Wyposażenie urządzeń

•  Mechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne szczęki
•   Oprzyrządowanie do wykonywania specjalistycznych 

testów
•   Optyczne, laserowe, mechaniczne i automatyczne 

ekstensometry
•  Komory termiczne od -192°C do +1600°C

Description and use of equipment
During quality control of production, input and output 
controls of materials and products in the testing labo-
ratories and industrial environments. Is used to deter-
mine the mechanical properties of materials according 
to EN ISO, ASTM and GOST standards.

Properties
   Measuring range from 10 N up to 5 MN 
   Electro-mechanical and hydraulic design 
   Vertical and horizontal design 
   Standard or extended versions of the frames 
   Test software T&M in 9 languages 
   On-line Service - LABWEBServis

Accessories
   Mechanical, pneumatic and hydraulic grips and fixtures 
   Optical, laser, mechanical and automatic extensometers 
   Temperature chambers from -192 °C to +1600 °C etc.

9
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Opis i przeznaczenie urządzeń
Maszyny badawcze typu D są przeznaczone do bada-
nia niezawodności eksploatacyjnej przy próbach na 
rozciąganie, ściskanie, zginanie i skręcanie materiałów 
jak i całych produktów. W naszym asortymencie moż-
na znaleźć maszyny serwohydrauliczne oraz siłowni-
ki elektromechaniczne. Opis ogólny prób zmęczenio-
wych realizowanych przez nasze urządzenia jest podany  
w normach DIN 50100, ASTM E466, DIN EN 15630, itd. 

Właściwości
•   Seria maszyn badawczych o zakresie obciążeń  

od 5 kN po 4 MN
•   Wersje maszyn o napędzie elektromechanicznym lub 

hydraulicznym
•  Wysoka sztywność ramy gwarantuje długą żywotność
•  Układy zadawania obciążeń pionowy lub poziomy
•   Standardowe, podwyższone i rozszerzone konstrukcje ram
•   Oprogramowanie do prób T&M w 9 wersjach języ-

kowych
•  Serwis On-line - LABWEBServis

Wyposażenie urządzeń
•  Mechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne szczęki
•   Oprzyrządowanie do wykonywania specjalistycznych 

testów
•   Optyczne, laserowe, mechaniczne i automatyczne 

ekstensometry
•  Komory termiczne od -192°C do +1600°C

Description and use of equipment
Test machines of the Series D are designed for deter-
mining the operational reliability in tension, com-
pression, bending and torsion both mater al spe-
cimens and whole products. In our assortment  
you will find both servo-hydraulic machine and servo-hyd-
raulic components and also electromechanical actuators. 
General description of the fatigues tests is given in the 
standards DIN 50100, ASTM E466, DIN EN 15630, etc.

Properties
    Measuring range from 5 kN up to 4 MN
   Electro-mechanical or servohydraulic design
   High stiffness of the frame
   Vertical and horizontal design
   Standard or extended versions of the frames
   Test software T&M in 9 languages 
   On-line Service - LABWEBServis

Accessories
   Special clamping grips 
   Optical, laser, mechanical and automatic extensometers 
   Temperature chambers from -192°C to +1600°C etc.

Maszyny dynamiczne i zmęczeniowe - Dynamic and Fatigue Machines
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Opis i przeznaczenie urządzeń
Młoty Charpy‘ego LabTest CHK są stosowane do kontroli 
jakości produkcji, przy kontrolach wejściowych oraz wy-
jściowych na stanowiskach badawczych usytuowanych 
na liniach produkcyjnych i w laboratoriach. Urządzenia 
służą do określania pracy uderzeniowej, udarności mate-
riałów i przebiegu siły uderzenia według norm DIN, EN, 
ASTM, ISO i GOST

Właściwości
•  Zakres pomiaru od 0,5 J do 750 J
•   Instrumentacja – przebieg siły uderzenia względem 

drogi wahadła
•   Cyfrowa jednostka sterująca wyposażona w dotykowy 

monitor LCD i centralnie umieszczonymi elementami 
do obsługi

•   Wysoka prędkość testowania, szybkie i dokładne usta-
wianie próbek 

•  Intuicyjne oprogramowanie do prób IMPACTTEST

Wyposażenie urządzeń
•  Komory termiczne od -192°C do +200°C 
•  Zasobniki na próbki według EN ISO 148-1
•   Zrobotyzowane centra z automatycznym zakładaniem 

próbek na młot Charpy’ego
•  Instrumentacja według EN ISO 14556
•   Kontrola optyczna próbek, nacinarka próbek, termo-

metry, itd.

Description and use of equipment
Pendulum Impact Testers LabTest CHK are used in qua-
lity control of production, input and output controls of 
materials and products in testing room  and laboratories. 
The device is used to determine the hotch impact resi-
stant energy, impact energy and dependence of the force 
on the path according to DIN, EN, ASTM, ISO and GOST 
standards. 

Properties 
   Measuring range from 0,5 J up to 750 J 
   Instrumentation – dependence of the impact force on 
the path 

   Measuring and control unit with LCD touch screen and 
centrally located controls 

   High speed of testing, quick 
   and accurate centering of specimens 
   Test software IMPACTTEST 

Accessories 
   Temperature chambers from -192 °C to +200 °C 
   Store the samples according to EN ISO 148-1 
   Robotic centres with automatic loading of samples 
   Instrumentation according to EN ISO 14556 
   Optical check control of the specimens, notch machines 
etc.

Młoty Charpy‘ego i młoty kolumnowe Impact Tester  
- Pendulum Impact and Drop Weight Testers
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Instrumentowane twardościomierze - Instrumented Hardness Testers

Opis i przeznaczenie urządzeń
Instrumentowane twardościomierze są stosowane 
do kontroli jakości produkcji, przy kontrolach wejściowych 
oraz wyjściowych na stanowiskach badawczych usytuo-
wanych na liniach produkcyjnych i w laboratoriach. Służą 
do określania twardości i rejestrowania graficznego prze-
biegu wgłębiania wgłębnika w materiale według norm ISO 
EN, ASTM i GOST. 

Właściwości
•  Szeroki zakres testowanych obciążeń i metod
•   Przebieg graficzny – instrumentacja – siły obciążającej 

i głębokości wgłębienia w funkcji czasu z możliwością 
analizy przebiegu

•  Cicha praca dzięki serwosterowaniu
•  Bardzo wysoka prędkość testowania
•   FestTest - nowoczesne i zaawansowane oprogramowa-

nie do prób ze sprawdzonymi metodami i procedurami.
•  Serwis On-line - LABWEBservis

Wyposażenie urządzeń
•   X-Y stoły do automatycznego wyznaczania rozkładu 

twardości
•   Integracja twardościomierza z linią produkcyjną, ba-

dawczą, itd.

Description and use of equipment
Instrumented hardness testers are used to check the 
quality of materials and products during production, 
input and output controls, in the testing laboratories  
and research institutes. It is determined to measurement 
of hardness and record of the graphic process during in-
jection of the indenter to the specimen according to EN 
ISO, ASTM and GOST standards.

Properties
   A wide range of testing loads and methods
   Graphical view – instrumentation - load force and depth 
of the indentation on the time with subsequent eva-
luation

   Quiet operation due to servo - control
   High speed of the testing
   FestTest - modern and sophisticated testing software 
coupled with proven methods and procedures

   On-line Service - LABWEBServis

Accessories 
   Automatic XY tables for serial testing 
   Intagration of hardness testers into testing lines etc.
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 Specjalne maszyny badawcze - Special Testing Machines

Opis i przeznaczenie urządzeń
Specjalne maszyny badawcze dla przemysłu oraz jednos-
tek badawczych służą do wykonywania prób niszczących 
i nieniszczących, do określania właściwości mechanicz-
nych wszystkich możliwych materiałów w postaci kształ-
tek próbnych lub całych wyrobów. 

Opis badań dla których projektowane są 
urządzenia
•  Rozciąganie, ściskanie, zginanie, tarcie, skręcanie
•  Obciążanie w jednej i wielu osiach
•  Dowolne częstotliwości badań dynamicznych
•   Sterowanie on-line, tryb pracy w pętli zwrotnej z zain-

stalowanych czujników oraz z urządzeń zewnętrznych
•  Szeroki zakres temperatur pracy
•   Niestandardowe środowiska pracy (radioaktywność, 

argon, azot, woda…)

Konstrukcja, model 3D i oprogramowanie 
„uszyte na miarę”
Dzięki własnemu centrum projektowemu nasi konstruk-
torzy są w stanie zaprojektować konstrukcję maszyny 
oraz wykonać analizę wytrzymałości na wykonanym mo-
delu 3D. Na podstawie konsultacji z Klientem jesteśmy  
w stanie wykonać oprogramowanie „uszyte na miarę” 
z intuicyjnym środowiskiem i wymaganymi funkcjami.

Description and use of equipment
Special testing machines for industry and research are 
intended for destructive and non-destructive tests to de-
termine the mechanical properties of all kinds of materi-
als in the form of test specimens or whole products.

Values and environment where 
the tests are carried out
   Pressure, tension, bending, friction and torsion 
   One or multiaxial loading 
   Any frequency and dynamic modules 
   On-line controlling mode of position and force loop  
and external gauges 

   Wide temperature range and simulation of lifecycle 
   Unconventional environment (radioactivity, argon, nit-
rogen, water, ...)

Construction, 3D model  
and custom-made software
Thanks to our own development centre, our engineers 
are able to design machine construction including stress 
analysis finished by the 3D model. We create custom-
-made software with an intuitive user interface and the 
desired output.

13



… od pomysłu do realizacji

Automaty i linie do testowania  - Automatic testing in production lines

Opis i przeznaczenie urządzeń
Firma LABORTECH dzięki swojemu szerokiemu portfo-
lio maszyn badawczych, potrafi wykonać specjalistycz-
ne linie i stanowiska do testowania, które są w stanie 
zapewnić montaż oraz 100% kontrolę właściwości me-
chanicznych produktu. W tym celu posiadamy zespół 
specjalistycznych pracowników, którzy potrafią spełnić 
wymagania Klientów od A do Z.

Właściwości

•  Zabezpieczanie 100% kontroli produkcji
•   Projekt linii w formacie 3D, produkcja, instalacja, uru-

chomienie, szkolenie z obsługi i całodobowy serwis
•   Komplety części zamiennych na magazynie do maszyn 

pracujących w trybie ciągłym
•   Wykonanie komponentów zgodnie z dokumentacją 

oraz wymaganiami Klienta
•  Serwis On-line - LABWEBservis

Aplikacja

•   Przemysł motoryzacyjny, zakłady pracujące w trybie 
ciągłym, przemysł maszynowy, itd. 

Description and use of equipment
The company LABORTECH is due to its large portfolio 
of testing machines able to produce a specialized test li-
nes and workplaces that are able to provide assembly 
and mainly 100% control of the mechanical properties 
of the products. For this field we have a detached team 
of professionals who know how to handle the customer 
requirements.

Properties
   Ensuring 100% of production
   Line projection in 3-D format, design, manufacture, in-
stallation, commissioning, operator training and service 
for 24 hours.

   Set of spare parts in stock for continuous operations
   Use of components according to specifications from the 
customer

   On-line Service - LABWEBservis

Application

   Automotive, continuous operations, engineering etc.
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… from Development to Implementation

Prasy do testowania - Compression Testers

Opis i przeznaczenie urządzeń
Prasy do testowania LABTEST  typu ZL oferujemy  
w różnych wielkościach w zakresie obciążeń od 100kN 
do 4,5MN. Urządzenia te mają wysoką sztywność  
i masywne ramy. Modułowa konstrukcja umożliwia wy-
posażanie maszyny w różne akcesoria dodatkowe, na 
przykład przyrządy do ściskania lub zginania, komory 
termiczne, przyrządy specjalne, itd.

Właściwości

•   Seria pras do testowania w zakresie obciążeń od 100 kN 
do 4500 kN

•   Prasy o napędzie hydraulicznym
•   Zastosowanie pras do prób zginania i ściskania
•   Standardowe, podwyższone i rozszerzone warianty 

ram
•   Oprogramowanie do prób T&M w 9 wersjach językowych
•   Serwis On-line - LABWEBservis

Wyposażenie urządzeń

•   Szeroki wybór oprzyrządowania do prób ściskania  
i zginania wraz z systemem mocowania

•   Komory termiczne od -192°C do +1600°C
•   Oprzyrządowanie do pomiaru ugięcia (mechaniczne, 

bezkontaktowe)

Description and use of equipment
The device allows to carry out the pressure and three- 
and four-point bending tests both in static and in dyna-
mic mode. Presses are suitable also for the preparation 
of defined notches on the test specimen for testing e.g. 
DWTT tests.

Properties
   Measuring range from 100 kN up to 4500 kN
   Hydraulic design 
   Standard, higher and wider version of preses 
   Test software T & M in 9 languages
   On-line Service - LABWEBservis

Accessories
   Wide range of clamping, bending and compression grips
   Temperature chambers from -192 °C to +1600 °C 
   Measuring of deflection (mechanical, contactless)
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… od pomysłu do realizacji

Wyważarki dynamiczne - Dynamic Balancing Machines

Opis i przeznaczenie urządzeń
Wyważarki dynamiczne VSTest są przeznaczone do wy-
ważania pomp, sprzęgieł, silników elektrycznych, płytek, 
wałów korbowych, turbosprężarek, itd. U nas Klient za-
wsze znajdzie rozwiązanie, jak daną sztukę prawidłowo  
i dokładnie wyważyć. LABORTECH oferuje ręczne wywa-
żarki do warsztatów naprawczych lub w pełni automa-
tyczne urządzenia dla przemysłu motoryzacyjnego oraz 
oczywiście, wszystkie inne urządzenia w tym zakresie.

Właściwości
•  Seria wyważarek od 3 kg do 5000 kg
•  Wersja pionowa i pozioma
•  Wyważanie w jednej lub dwóch płaszczyznach
•  Wysoka dokładność wyważania
•   V-Test – oprogramowanie do wyważania dynamicznego 

i statycznego
•  Ręczna lub automatyczna korekcja niewyważenia
•  Serwis On-line - LABWEBservis

Wyposażenie urządzeń
•   Oprzyrządowanie korekcyjne poprzez nawiercanie, 

frezowanie, nitowanie, itd.
•  Połączenie ze stanowiskiem zrobotyzowanym
•   Specjalne aplikacje wykonywane zgodnie z potrzeba-

mi Klienta

Description and use of equipment
Dynamic balancing machines VSTest are designed for 
pump, clutches, electromotors, blades, crankshafts, 
turbochargers, etc. balancing. With us you always find 
a solution to correctly and accurate balance the piece. 
LABORTECH company offers purely manual balancing 
machines for repair or fully automatic systems for the 
automotive industry and of course all the other equip-
ment belonging to the area.

Properties
   Series of balancing machines from 3kg to 5000 kg 
   Vertical and horizontal design 
   Balancing in one or two plains 
   High precision of balancing 
   V-Test – software for dynamic and static balancing 
   Manual or automatic correction of unbalance 
    On-line service - LABWEBservis

Accessories
   Correction units for drilling, milling, riveting etc. 
   Connection with robotic workstation 
   Special application according to customer requirements
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… from Development to Implementation

Modernizacja maszyn badawczych - Modernization of Testing Machines

Opis i przeznaczenie urządzeń
Modernizacja polega na wykorzystaniu istniejącej ramy 
maszyny, przyrządów, ewentualnie czujników. Do mas-
zyny integruje się nową elektronikę kontrolno-pomi-
arową, wyposażenie i osprzęt według charakteru mo-
dernizacji i życzeń Klienta. Zmodernizowana maszyna 
spełnia wymagania wszystkich norm typu PN EN ISO 
7500-1, DIN 51220, DIN 51221, DIN 51223, DIN 51227, 
ASTM E-4, VDE 0113.

Właściwości
•   Kompletna analiza wyników testu z poziomu PC  

w oprogramowaniu Test&Motion i drukowanie proto-
kołów z wykonanych badań

•   Kontrola aktualnej prędkości testowania w mm/min 
i MPa/s

•   Dokładność pomiaru zgodnie z PN EN 7500-1 i PN EN 
9513

•   Możliwość podłączenia osprzętu i wyposażenia dodat-
kowego

•   Modernizacja całych zakładów badawczych i labora-
toriów

Modernizujemy następujące maszyny  
i urządzenia
•   Zrywarki, prasy, młoty Charpy‘ego, twardościomierze
•   Poziome i pionowe maszyny dynamiczne
•   Maszyny do pomiarów rozciągania, ściskania, skręca-

nia, zginania, itd.

Description and use of equipment
Modernization lies in the use of the current test fra-
me and tools or possibly sensors. It’s completed a new 
measurement and control electronics and accessories 
according to the kind of modernization and client desi-
deration. After the modernization the machine meets all 
standards of the type EN ISO 7500-1, DIN 51220, DIN 
51221, DIN 51223, DIN 51227, ASTM E-4, VDE 0113.

Properties
   Complete PC test evaluation and protocols printing 
   Check of the current testingspeed in mm/min and MPa/s 
   Measurement accuracy in accordance with EN 7500-1 
and -EN 9513 

   Possibility of accessories and add-ons connection 
   Modernization of entire testing rooms and test 
laboratories

Following tools 
and equipment can be modernized
   Universal testing machines, compressing testing 
machines, pendulum impact testers, hardness testers

   Horizontal and vertical dynamic machines
   Machines for measuring of tension, compression, torsion, 

bending etc. 
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… od pomysłu do realizacji

Oprogramowanie do prób - Test Software

Własny rozwój oprogramowania do prób
Opracowujemy własne oprogramowania do różnego rodzaju prób.  

Oprogramowanie T&M
Intuicyjne oprogramowanie Test&Motion zostało opracowane na potrzeby sterowania 
uniwersalnymi maszynami wytrzymałościowymi. Przeznaczone jest do zarządzania 
procesem pomiarowym podczas wykonywania prób rozciągania, ściskania i zginania 
materiałów jak i całych produktów według norm PN EN ISO, ASTM i GOST. Przeprowad-
zanie prób na zginanie, zmęczenia wysoko i niskocyklowe, pomiary przewężenia, itp.

ImpactTest®

Oprogramowanie ImpactTest® umożliwia łatwą intuicyjną obsługę instrumentowanych 
i nieinstrumentowanych młotów Charpy‘ego. ImpactTest® umożliwia mierzenie aktu-
alnego kąta bijaka (°), energii nominalnej (J) i absorbowanej (J).  
 
K-test®

Oprogramowanie K-test® jest przeznaczone do aparatury OPTOLab 55®, które służy 
do kontroli wymiarów próbek do prób udarności według normy PN EN ISO 148-1.  

FestTest®

Oprogramowaniem FestTest® może obsługiwać instrumentowane i nieinstrumentowa-
ne twardościomierze. Dzięki niemu można z łatwością wykonywać pomiary metodami 
Rockwell, Brinell, Vickers i Knopp.

V-Test®

Oprogramowanie V-Test® umożliwia wykrywanie na częściach rotacyjnych wielkości  
i kąta niewyważenia. Ponadto automatyczne wyważarki zapewniają korekcje poprzez 
nawiercanie, nitowanie lub frezowanie.

Own development of test software
We develop different kinds of software for a variety of tests.

Software T&M
Universal testing machine software is designed for tension and compression testing 
of materials and products of whole products according to EN ISO, ASTM and GOST. 
Bending tests implementation, low and high-cycle fatigue, contraction measuring etc.

ImpactTest®

ImpactTest® software allows you to easily and intuitively control instrumented  and 
non-instrumented Charpy pendulum. ImpactTest® allows the measurement of current 
pendulum angle (°), nominal energy (J) and energy absorption (J).

K-test®

Software K-test® is designed for equipment OPTOLab 55®, which is used to control 
the size of samples for impact test according to EN ISO 148-1.

FestTest®

By FestTest® software can be controlled instrumented and non-instrumented hard-
ness testers and can be used to process the results of Rockwell, Brinell, Vickers  
and Knopp.

V-Test®

V-Test® software can detect the size and angle of imbalance on the rotating parts  
and consequently on the automatic balancing machines to ensure correction by dri-
lling, riveting or milling.
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… from Development to Implementation

Pozostałe produkty i wyposażenie - Other Products and Accessories

Szczęki i uchwyty
Oferujemy szeroką gamę szczęk i przyrządów do mocowania dowolnego 
typu próbki. W naszym asortymencie standardowo znajdują się szczęki 
mechaniczne, pneumatyczne, mimośrodowe z opasaniem, itp. Oprócz szc-
zęk do prób na rozciąganie dostępne są także płyty ściskające do badań 
na prasach, przyrządy do zginania trzy- i czteropunktowego oraz płyty  
z rowkami T do mocowania próbek, itd.  

Ekstensometry
Uniwersalna maszyna testująca może zostać wyposażona w kontaktowy 
mechaniczny ekstensometr, który charakteryzuje się wysoką dokładnoś-
cią pomiaru i dużym zakresem wydłużeń (drogą pomiarową) do 900 mm.  
Z kolei bezkontaktowe optyczne i laserowe ekstensometry działają bez fizy-
cznego kontaktu z próbą. Optyczne czujniki deformacji potrafią zmierzyć 
jednocześnie wydłużenie oraz przewężenie próby. W ofercie znajdą Państwo 
także inne rozwiązania. Oferujemy mierniki do aplikacji specjalnych, np. 
czujniki rozwarcia szczelin i mierniki deformacji do testowania betonu, itp.

Komory termiczne
Nasza szeroka gama komór termicznych i pieców wysokotemperaturowych 
do uniwersalnych zrywarek i młotów Charpy‘ego zawiera się w zakresie 
temperatur od 196°C do +1500°C. Wszystkie urządzenia są produkowane 
„na miarę” tak, aby zawierały optymalne wymiary i zakres temperatur 
według potrzeb Klienta. Komory termiczne wyróżniają się szybkim nagrze-
waniem na żądaną temperaturę z niskim zużyciem energii.  

Grips
We offer a wide range of clamping jaws and tools for any type of sample 
griping. We standardly offer mechanical, pneumatic and eccentric rope 
jaws in our product range. In addition we provide also compression plates 
for pressing, tools for the three-and four-point bending and T-slot plates 
for samples clamping.

Extensometers
For the universal testing machines we provide mechanical con-
tact extensometers with a high degree of accuracy and stretching  
up to a length 900 mm. Non-contact optical and laser extensometers ex-
cel in their ability to not damage the sample. Optical extensometers can 
measure simultaneously both stretching and narrowing. We offer also 
gauges for special applications for example sensors crack opening, de-
flectometers and extensometers for concrete testing.

Temperature chambers
Our wide range of temperature chambers and high-temperature fur-
naces for universal testing machines and Charpy pendulum covers  
a temperature range of -196°C to +1500°C. All devices are custom-made 
to provide optimal sizes and temperature range according to customer’s 
needs. Temperature chambers are characterized by fast ramp up to the 
desired temperature, short time control and low power consumption.
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. . . from Development to Implementation

Labortech, spol. s r.o.
Rolnická 1543/130a
747 05 Opava
Czech Republic
tel.: +420 553 731 956
fax: +420 553 731 748
mobil: +420 602 527 646
e-mail: info@labortech.cz
www.labortech.cz

Labortech Polska
ul. Unii Europejskiej 10 lok. 71
32-600 Oświęcim
Polska
tel.: +48 508 865 691
e-mail:  
marceli.fuczek@labortech.pl
www.labortech.pl

. . . od pomysłu do realizacji
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