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Informacje o produkcie 
Elektrodynamiczna maszyna LabTest 6.0125.2  

 

 

Opis urządzenie i jego główne zalety 
 

 Maszyna jest wposażona w dwa chromowane stalowe 
pręty o twardości 62HRC z możliwością dowolnej 
regulacji położenia poprzeczki. 

 Maszyna jest wyposażona w specjalne stopki, których 
zadaniem jest niwelowanie, bądź pochłanianie drgań. 

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

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

 Urządzenie chłodzące kontroluje system elektroniczny 
poprzez cyrkulację powietrza co powoduje dłuższy czas 
użytkowania maszyny. 

 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.  

 Proste sterowanie urządzenia za pośrednictwem pilota 

Wykorzystanie urządzenia 
 

Nowa seria uniwersalnych elektrodynamicznych maszyn 
wytrzymałościowych 6.xxx.2 umożliwia testowanie załadunku              
z dużą prędkością. Przeznaczona jest do badań zmęczeniowych 
materiałów oraz komponentów, jak również do przeprowadzania 
testów produktów końcowych. Umożliwia przeprowadzanie 
testów cyklicznych o dużym skoku, badań zmęczeniowych, 
zapewnia niezawodność  do 25 kN i 100 Hz. 
 

Podstawowe wyposażenie maszyny: 

 

 Rama maszyny wraz z elektroniką EDC 220 
 Konstrukcja ramy w wersji stołowej 
 Osłona bezpieczeństwa 
 Czujnik siły klasy "U10M“ na rozciąganie/ściskanie 
 Panel zdalnego sterowania RMC 6 z ekranem LCD 
 Oprogramowanie zintegrowane z panelem sterowania 
 

Akcesoria i wyposażenie 
 

 Szeroka oferta szczęk, oprzyrząd. do ściskania i zginania  
 Ekstensometry (mechaniczne, bezdotykowe) 
 Komory temperaturowe  
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Dane techniczne Jednostki 6.0125.2  

Obciążenie znamionowe kN 1,25 

Ilość kolumn   2 

Przesunięcie głowicy   Manualne 

Zaciskanie głowicy   Manualne 

Wysokość maszyny (A) mm 1558 

Szerokość maszyny (B) mm 860 

Głębokość maszyny  (C) mm 560 

Szerokość obszaru roboczego  (D) mm 460 

Minimalna wysokość obszaru roboczego  (E) mm  15 

Maksymalna wysokość obszaru roboczego  (E) mm 620 

Waga maszyny bez oprzyrządowania kg 269 

Sztywność ramy przy 1000 mm - badanie naprężeń N 6800 

Skok siłownika mm 150 

Maksymalna częstotliwość próbkowania Hz 10 

Maksymalna prędkość testowania mm/s 760 

Dokładność prędkości obrotowej % +/- 0,05% 

Środowisko pracy 

Temperatura środowiska pracy °C 10 do 35 

Temperatura przechowywania °C -35 do 55 

Wilgotność środowiska pracy % < 90 

Hałas dB < 68 

Zasilanie elektryczne 

Napięcie zasilające V 230…240V/50-60Hz 

Zabezpieczenie prądowe A 16 

Moc maszyny (bez wyposażenia) kVA 820 

Charakterystyka oprogramowania Test & 
Motion - DYNPACK ® 
 

 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. 
 

 

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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