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Informacje o produkcie 

 Elektroniczne maszyny LabTest 6.300 - 6.600  

 Wykorzystanie urządzenia  
Nowa seria uniwersalnych elektromechanicznych maszyn 
wytrzymałościowych 6.300 to 6.600 charakteryzuje się nowym 
wyglądem, dokładniejszym i wydajniejszym napędem oraz jednostką 
sterującą, przeznaczona jest do prób mechanicznych na rozciąganie, 
ściskanie, zginanie, skręcanie i ścinanie oraz testów zmęczeniowych 
próbek i całych wyrobów. Ta seria charakteryzuje się wysoką 
trwałością i odpornością mechaniczną. Firma LABORTECH oferuje tą 
serię w następujących pojemnościach: 300, 500 oraz 600  kN. 
 

Opis urządzenia i jego główne zalety 

 Maszyna jest wyposażona w śruby kulowe bezoporowe  
i prowadnice liniowe, umożliwiającymi mimoosiowe obciążanie 
prób. 

 Solidność ramy gwarantuje wysoką sztywność, żywotność  
i odporność na wibracje i uszkodzenia mechaniczne. 

 Ergonomia urządzenia i obszaru roboczego umożliwia 
bezproblemową manipulację z próbkami i akcesoriami.  

 Serwosterowanie AC i napęd pasowy z niską emisją hałasu, przy 
próbach rozciągania i ściskania, zapewniają niskie koszty 
utrzymania.  

 Możliwość sterowania maszyną w zakresie od 0.00005 do 250 
mm/min. 

 Modułowa konstrukcja maszyny z możliwością uzupełnienia  
o jakiekolwiek akcesoria firmy LABORTECH, m.in. 
ekstensometry, komory temperaturowe, sondy, przyrządy, 
osłony bezpieczeństwa itd. 

 Elektronika pomiarowa dzięki wysokiej częstotliwości 
próbkowania 1 kHz i wysokiej rozdzielczości przetworników AD 
24 bit umożliwia przeprowadzanie bardzo dokładnych testów w 
pełnym zakresie czujnika, bez konieczności doposażania 
maszyny innym czujnikiem.  

 Wysoki komfort obsługi maszyny i dostosowanie maszyny do 
specyficznych wymagań Klienta, np. specjalne osłony, prędkości, 
typy szczęk, modyfikacje poprzeczek dla własnych przyrządów 
itd.  

 Możliwość sterowania maszyną za pomocą zdalnego panelu 
RMC 7 jednym przyciskiem lub przez PC lub laptop. 

 Centralne jednostki sterujące zapewniają łatwą kontrolę szczęk 
hydraulicznych maszyny.  
 

Akcesoria i wyposażenie 
 Szeroka oferta szczęk, oprzyrząd. do ściskania i zginania 
 Zmienne blaty T-szczelinowe 
 Ekstensometry (mechaniczne, bezdotykowe)  
 Agregaty pneumatyczne lub hydrauliczne do szczęk  
 Specjalistyczne stoły robocze 
 Komory temperaturowe (-196°C to 1600°C) 
 Robotyczne ramię 
 Wykrawanie i wycinanie próbek 

 

Podstawowe wyposażenie maszyny: 

 Rama maszyny wraz z elektroniką EDC 220 
 Czujnik siły klasy "GMT" rozciąganie/ściskanie 
 Panel zdalnego sterowania RMC7 z ekranem LCD  

i przyciskiem STOP 
 Oprogramowanie zintegrowane w zdalnym panelu 
  

Charakterystyka oprogramowania Test & Motion ® 
 

 Proste, intuicyjne, wydajne 
 Szybkie i racjonalne próby 
 Indywidualne programowanie plików 
 Cyfrowe przedstawienie kanałów 
 Szeroka statystyka wyników 
 Zestaw programów dla indywidualnego testowania 
 Dostępne niemal wszystkie standardowe sposoby oceny 
 Własne specyficzne aplikacje „szyte Klientowi na miarę“   
 Zapis danych pomiarowych w formacie ASCII, SQL, Excel, 

Word 
 Możliwość uzupełnienia o dodatkowe kanały 
 9 wersji językowych (Cz,En,Ge,Fr,Pl,It,Sp,Ru,Du) 
 Definiowanie wszystkich parametrów wyglądu protokołów 
 Druk protokołów w różnych językach 
 Instalacja na dowolnym komputerze bez konieczności 

posiadania licencji 
 Kompatybilność z każdym systemem EDC firmy LABORTECH 
 Transfer danych z innych urządzeń, np. mikrometr, waga itp. 
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Dane technicze 

Je
d

n
o

st
ka

 

6.300 6.500 6.600 

Obciążenie znamionowe kN 300 500 600 

Ilość kolumn  2 

lość śrub kulowych  2 

Ilość prowadnic liniowych  2+2 

Sztywnośćramy bez tensometru kN/mm 520 760 800 

Sztywność ramy z akcesoriami kN/mm 260 380 420 

Minimalna prędkość testowania mm/min 0,0001 0,0001 0,0001 

Maksymalna prędkość testowania mm/min 250 250 200 

Rozdzielczość napędu maszyny  µm 0,0033 0,0017 0,0017 

Powtarzalność położenia poprzeczki µm 0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Masa bez wyposażenia kg 2100 2980 3300 

Masa z wyposażeniem kg 2580 3340 3890 

Specyfikacja obciążenia podłogi kg/cm² 4 5,3 5,8 

Finalny kolor 
 

RAL 1015, RAL 5015, Eloxal coated aluminium  

Wymiary 

Wysokość maszyny (A) mm 2850 3335 3395 

Szerokość maszyny (B) mm 1225 1713 1713 

Głębokość maszyny (C) mm 860 1050 1050 

Szerokość obszaru roboczego  (D) mm 635 785 785 

Wysokość obszaru roboczego  (E) mm 1830 2062 1980 

Wysokość przestrzeni roboczej z 
tensometrem (F) 

mm 1670 1829 1769 

Maksymalna przestrzeń robocza ze szczękami 
i tensometerm (G) mm 1120 1180 1210 

Środowisko pracy  

Temperatura środowiska pracy °C 10 to 35 

Temperatura przechowywania °C -35 to 55 

Wilgotność środowiska pracy % < 90 

Hałas dB < 65 

Zasilanie elektryczne 

 
Napięcie zasilające V 3Ph/N/PE/400/50-60Hz 

Zabezpieczenie prądowe A 16 32 32 

Moc maszyny bez wyposażenia 

 

kVA 4 5,9 6,1 

Przedstwicielstwo w Polsce: 
LaborTech Polska Ul. Chemików 1B/516, 32-600 Oświęcim Tel.: +48 733 806 980, e-mail: biuro@labortech.pl, 
www.labortech.pl 

Producent: 
LABORTECH s.r.o., Rolnická 130a, 747 05 Opava, Czech Republic, www.labortech.cz 
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