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TRİBOLOJİ TEST CİHAZLARI

UTS Design Turkey / T30 MT 
ASTM G-99 ve ASTM G-133 standardına uygun 
testler yapabilmektedir.
Sürtünme kuvveti; elastik kol üzerinde oluşan 
deplasmanın hassas bir sensörle(0-2mm 
ölçüm aralığı) algılanması esasına göre ölçül-
mektedir. Aşınma miktarı ise hassas bir seviye 
sensörü ile algılanmaktadır.
Ana gövde eloksal kaplanmış yüksek mukave-
metli  alüminyum alaşımından imal edilmiştir.
Elektronik ve mekanik sistem elemanları kalite 
ve ölçüm hassasiyeti ön planda tutularak 
seçilmiştir.

Pin-on-disk modülü

Lineer Hareket Modülü

Yüksek Sıcaklık Modülü

Yağlama Modülü

Korozyon Modülü

Blok-on-Ring Modülü

• Turquoise v2.0; UTS Tribometer için özel olarak geliş-
tirilmiş,  akademik bakış açısına sahip, fonksiyonel ve 
kullanıcı dostu bir yazılımdır.
• Yazılım ara yüzleri üzerinden rahatlıkla test metodunu 
seçip, parametrik  ayarlamalar yaparak anlık veri izleme 
ve grafikleme opsiyonlarına sahiptir.
• Yazılım üzerinden iki temel test metodu seçimi yapıla-
bilmektedir. Bunlar;  pin-on-disk (dönel-rotative)  ve lineer 
hareket (reciprocating) test metotlarıdır.
• Mevcut yazılım ile önceki deney sonuçlarının  (sür-
tünme kuvveti, sürtünme katsayısı, aşınma derinliği ve 
sıcaklık) yeniden görüntülenmesi  ve grafiklenmesi müm-
kündür.
• Kaydedilmiş tüm veriler MS Excel formatına kolayca 
dönüştürülebilmekte ve böylece istenildiği şekilde grafik-
lenebilmektedir.
• Gerçekleştirilen deneylere ait veriler yazılım üzerinden 
depolanabilmekte ve istenildiği zaman yine yazılım üze-
rinden çağrılarak görselleştirilebilmektedir.
• Nem toleransı: +/- %2 ile %3 reel nemdir.
• Isıtma ve soğutma hızı değişimi: Standart modeller için 
30 C/dakika ‘dır. Opsiyonel olarak yüksek hız seçenekleri 
mevcuttur.
• Ani sıcaklık değişimlerine dayalı testler için termal şok 
kabinleri de mevcuttur.
• Komponent veya son ürünlerin dinamik ömür testleri 
sırasında kullanım koşullarına uygun test yapabilmeleri 
için özel tasarım klimatik kabinler mevcuttur.



MAK Elektronik Malzeme Analiz ve Kalite Kontrol Cihazları Dış Ticaret Ltd. Şti.  ismini  yaptığı işle özdeş-
leşmiş olarak “Malzeme-Analiz-Kontrol” kelimelerinin baş harflerinden almıştır. MAK Elektronik olarak, 
tahribatlı ve tahribatsız muayene/test sistemleri ve ekipmanları konusunda kendi dallarında lider ulus-
lararası firmaların hem Türkiye hem de yakın Asya (Azerbeycan, Kazakistan, Türkmenistan) temsilciliğini 
yapmaktayız.

Kendi aralarında Türkiye’nin en uzman, eğitimli ve tecrübeli kadrosu ile MAK Elektronik, Otomotiv, Ha-
vacılık, Demir Yolları ve Tren Aksamları, Demir-Çelik ve Demir-Dışı metal hammadde/ürün üretim ve 
imalat, Plastik/Lastik ürün üretimi/imalatı, Petrol Doğalgaz hatları, Rafineri Depolama ve Dağıtım Tesis-
leri gibi sektörlerde, yüksek kalite ve yüksek verim ihtiyacının bilincinde olarak sizlerin kalite kontrol, AR-
GE, servis ve bakım-onarım çalışmalarınızda her zaman sizlerden biri gibi ihtiyaç ve gereksinimlerinize 
çözüm ortaklığı yapmaktadır. Uzman ve tecrübeli kadromuz, en temel tehlikelerden, en yüksek dizayn 
ve teknik çalışma gerektiren uygulamalara kadar sizlere en uygun ve gelişmiş sistemler ile çözüm ve 
ihtiyaç odaklı hizmet etmeye her zaman hazırdır. Müşteri odaklı çalışmalarda hedefimiz, müşterilerimiz 
için “MAK Elektronik” departmanı (kalite çalışmalarında çözüm ortağı/çalışanı) olmaktır.

Sizlere sağladığımız/sağlayacağımız “Kalitede Çözüm Ortaklığı” çalışmalarını, ISO 9001:2008 standar-
dına göre kurulu ve belgeli kalite yönetim sistemimiz ile sizlere güvenilir, dürüst, eşit, tarafsız, kalite 
odaklı, gizlilik prensiplerine uyan, yasalara, meslek etik ve kurallara uygun faaliyet gösteren temel 
ilkelerimizle sunma hedefindeyiz. 

MAK Elektronik olarak, sizler ile iletişimimizin devamı ve sağladığımız hizmetin sürekliliği için sistem ve 
cihazlarımızın servis/bakım onarımlarını, TSE Hizmet Yeterlilik Belgeli teknik servisimiz ile sağlıyoruz.

Sizlerin ve sizler ile birlikte ülkemizin gelişiminde üzerimize düşen görevin farkında ve bilincinde olarak 
sizlerin “MAK Elektronik” departmanı (Kalite Çalışmalarında Çözüm Ortağı) olarak hizmet etme yolunda 
ilerleyeceğiz.

KALİTE’DE ÇÖZÜM ORTAĞINIZ... ““
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PORTATİF ULTRASONİK
MUAYENE SİSTEMLERİ

RDG 2000 - 2500 - 2500S 
Portatif Ultrasonik Hata Dedektörü

RDG3000 F-PA Ultrasonik Dijital Hata Dedektörü

Dönen ekranlı yeni ultrasonik muayene 
sistemimizdir. RDG 2500 Portatif Ultrasonik 
Muayene cihazımızın ağırlığı sadece 
1.6 kg’dır. Ultrasonik muayenede ihtiyacınız 
olan bütün gereksinimi sunan cihaz, 14 saat-
lik aralıksız kullanılan şarj süresi ile sektördeki 
en uzun şarj süresine sahip cihazdır. Hem 
sağ el, hem sol el kullanıcıları için tasarlanan 
cihazın ekranı, cihaz diğer tarafa çevrildiğin-
de anında dönmektedir.

A Tarama, B tarama ve C tarama özelliğine sahiptir. Tek 
kanallı ve 16:64 PA Modül ultrasonik ünitesine sahip olup 
çok çeşitli tahribatsız muayeneler için tasarlanmıştır. Demir 
yolu uygulamaları için özel yazılımı ile katı analizi yapıl-
masını sağlar. Demir yolu aksları için farklı açılara sahip 
5’e kadar tek kiristalli problara sahip, prop mekanizmasını 
destekler.

Ürünlerinizin üretim veya servis koşullarında oluşabilecek gaz 
boşluğu, çatlak, cüruf, korozyon, erozyon, laminasyon gibi 
hata ve süreksizlikleri ultrasonik ses dalgaları ile yerini ve boyu-
tunu belirleyen portatif ultrasonik hata dedektörlerimizi aşağı-
da sizlere sunuyoruz. Portatif ultrasonik muayenede en yüksek 
özellikleri en uygun koşullar ile sizlere sunuyoruz. Sistemlerimiz 
standartların gerektirdiği bütün uluslararası yazılımları içermek-
tedir ( DAC, AVG/DGS, API,AGC, AWS, A-tarama, B-tarama). 

Echo-echo ve RF Fonksiyonu

DGS Boyutlandırma Fonksiyonu

Trigonometrik Düzeltme 

Fonksiyonu

DAC Eğrisi Görüntüleme

TCG Eğrisi Görüntüleme

Trigonometrik Düzeltme 

Örneği

RDG 2500 Ultrasonik Hata Dedektörü

Flip Motion Teknolojisi (Dönen Ekran)

Aks Kontrolleri için 
Punto Probu 
Mekanizması
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PORTATİF PHASED ARRAY
ULTRASONİK MUAYENE SİSTEMLERİ

DIO 1000 PA 16:32 Phased Array Ultrasonik Hata Dedektörü
DIO 1000 PA, Phased Array tarama özelliği sayesinde, geleneksel kontrol metodlarına göre 
gelişmiş avantajlar sunmaktadır. DIO 1000 PA  geleneksel ultrasonik ile Phased Array ultrasonik 
teknolojisini tek bir cihaz bünyesinde birleştirmiştir. DIO 1000 PA Manuel Phased Array cihazında 
16 ve 32 Kristalli problar kullanılabilmektedir. 

EN PORTATİF...
EN KOLAY KULLANIMLI…
PHASED ARRAY 
ULTRASONİK MUAYENE SİSTEMİ
• EN 12668-1 Standardını karşılayan sertifika
• 16:32 Phased Array Ultrasonik Özelliği
• Hacim Doğrultmalı S-Tarama Gösterimi (Kaynak Geometrisi 
    Gösterimi)
• Maksimum 512 Odak Kanunu
• Ekran Boyutu: 130 mm x 99 mm 
• Ekran Çözünürlüğü: 1024 x 768 pixel TFT Renkli Ekran 
   (Sektörün En Yüksek Çözünürlüğü)
• Max PRF: 20.000 Hz
• 1 Kanal EMAT Ultrasonik 
   (Aynı sistemde hem EMAT hem de Konvensiyonel Ultrasonik)
• 1 eksenli enkoder bağlama olanağı
• USB Bilgisayar bağlantısı
• DAC, TCG, JISDAC, AVG/DGS, API 5EU, AWS D 1.1 /D1.5  
   yazılımları standart
• B-Tarama gösterimi: KESİTSEL B-TARAMA 
   (256 RENK PALET) VE KALINLIK B-TARAMA 
   (EXCEL FORMATINA AKTARMA ÖZELLİĞİ)
• Türkçe, İngilizce, Çince, Rusça… Menü
• 4 GB Dahili Hafıza
• Boyut: 224 mm x 188 mm x 37 mm
• Batarya Dahil Toplam Ağırlık: 1.28 kg

PHASED ARRAY KAYNAK KESİT GEOMETRİSİ GÖSTERİMİ....
PHASED ARRAY TAM KAYNAK SEKME GÖSTERİMİ.... 
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ULTRASONİK MUAYENE 
SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI

Mini Magman 

MapMan

TOFD Probları ve Takozları

Manuel TOFD Tarayıcısı

Swipe

Çift Kristalli Düz Problar

Magman MKII

SAGE İki Eksenli Motorize 
Boru Tarayıcısı

Yüksek Sıcaklık Propları

MultiMag

Tek Kristalli Problar

Daldırma Tip (Immersion) 
Problar

Bracelet

Tek Kristalli Açılı Problar

Boyuna Açılı TR Problar

4 prob tutuculu manuel 
tarayıcıdır. Aynı anda hem 
Phased Array Ultrasonik, hem 
TOFD hem de Pulse/Echo 
ultrasonik teknikleri uygulana-
bilmektedir. Dört adet manye-
tik tekerleği ile 3“ borudan düz 
yüzeylere kadar kullanılabilir. 

MapMan, iki eksenli manuel 
X-Y tarayıcıdır. Linear Array 
problar ile 4” borudan düz yü-
zeylere kadar tank ve basınçlı 
kapların hızlı muayenesi için 
tasarlanmış çözümümüzdür. 

TOFD Metodu için hassas 
kompozit ve kompozit ol-
mayan,  geniş bantlı, yüksek 
çözünürlüklü 2MHz ile 15MHz 
arasında frekansa sahip 
3mm-20mm boyutlarında çe-
şitli problarımız mevcuttur.   

Tek kurulumlu TOFD uygula-
ması için enkoderli manuel 
tarayıcı setidir. 

X-Y iki eksenli manuel  2 enko-
derli tarayıcı çözümümüzdür. 
Düz veya Eğri yüzeylerin 
C-Taramasında kullanılmak-
tadır. Phased Array Ultrasonik, 
Pulse/Echo Ultrasonik veya 
Eddy Current Teknikleri için 
uygundur.

1, 2, 4, 5 veya 10 Mhz 
frekanslı, 3.5x10mm, 
5x10mm, 7x18mm, 6x20mm 
boyutlarında veya 5, 10, veya 
20 mm çapında çift kristalli 
standart düz prob çözüm-
lerimiz. Diğer frekans, açı ve 
çaplarda özel çift kristalli düz 
problarımız mevcuttur.

8 prob tutuculu manuel 
tarayıcıdır. Aynı anda hem 
Phased Array Ultrasonik, 
hem TOFD hemde Pulse/
Echo ultrasonik teknikleri 
uygulanabilmektedir. Dört 
adet manyetik tekerleği ile 
4“ borudan düz yüzeylere 
kadar kullanılabilir. 

SAGE iki eksenli motorize 
boru tarayıcımızdır. SAGE 
özellikle boru ve nozulların 
otomatik ultrasonik muaye-
nesinde kullanılmaktadır. 

Yüzey sıcaklığı 800C-2000C 
arasında olan malzemelerin 
Ultrasonik muayenesi için 
problarımız mevcuttur. 

4 prob tutuculu kolay kul-
lanımlı ergonomik manuel 
tarayıcıdır. Aynı anda hem 
Phased Array Ultrasonik, 
hem TOFD hem de Pulse/
Echo ultrasonik teknikleri 
uygulanabilmektedir. Dört 
adet manyetik tekerleği ile 
3“ borudan düz yüzeylere 
kadar kullanılabilir. 

0.5, 1, 2, 4, 5, 10 veya 15 
Mhz frekanslı 5, 10, 20 ve 
24  mm çaplarında tek 
kristalli standart  paslanmaz 
çelikten imal, membran ve 
direk temas, yüksek çözü-
nürlüklü düz prob çözümle-
rimiz. Diğer frekans, açı ve 
çaplarda özel tek kristalli 
açılı problarımız mevcuttur.

Her türlü otomasyon ve 
diğer uygulamalara yönelik 
daldırma problarını sağla-
yabiliyoruz.

2” ve üstündeki çaplardaki 
ince borularda kaynakların 
Phased Array ultrasonik 
muayenesinde kullanılan 
enkoderlı manuel tarayıcı 
çözümümüzdür. Özellikle 
2” çapındaki dar boruların 
kaynak birleştirmelerinde 
kaynağın iki pahased array 
probu ile muayenesinde 
kullanılmaktadır. 

1, 2, 4 veya 5 Mhz frekanslı 
38

0

, 45
0

, 60
0

 veya 70
0

 açılı 
8x9mm, 14x14mm, 20x22 
mm boyutlarında veya 10 
veya 20 mm çaplarında 
tek kristalli standart prob 
çözümlerimiz. Diğer frekans, 
açı ve çaplarda özel tek 
kristalli açılı problarımız 
mevcuttur.

Östenitik paslanmaz çelik-
lerin kaynaklarında kulla-
nılan boyuna ses dalgası 
üreten  çift kristalli açısal 
problar ürün portföyümüzde 
mevcuttur. 

30 FBH Kalibrasyon Bloğu ASTM DAC Blok Seti

Basamaklı Kalibrasyon Bloğu

Phased Array  Kalibrasyon Bloğu

V1 Kalibrasyon Bloğu V2 Kalibrasyon Bloğu
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OTOMASYON ULTRASONİK
MUAYENE SİSTEMLERİ

DIO 2000, DIO 2500, DIO 4000 ve DIO 5000 Otomasyon Muayene Sistem-
lerimiz ile  parça ve malzemelerin otomatik muayenesine yönelik sizlere 
tam çözümler sağlayabilmekteyiz. Özellikle spiral boruların kaynak muaye-
nesi, dolu bar ve boru malzemelerin IR teknolojisi ile yüzey hatalarının mu-
ayenesi , tren teker/aks takımlarının otomatik muayenesi, dikişsiz boruların 
yüzey/yüzey altı muayenesi, ERW boruların kaynak muayenesi ve her türlü 
değişik geometrideki endüstriyel parçaların daldırma tankında çok eksenli 
muayenelerine uygun çözümlerimiz ile sizlerin hizmetinizdeyiz…. 

DIO 2000 Otomasyon 
Spiral Kaynaklı Boru 
Muayenesi

DIO 2000 Daldırma Tank 
Sistemleri

DIO 2000 Otomatik 
Tekerlek/Aks  Muayene  
Sistemleri

BAT III 3. Jenerasyon Boş 
Aks Ultrasonik Muayene 
Sistemi

Spiral Kaynaklı  Boruların 
kaynakları ve HAZ bölgeleri 
Otomatik olarak %100 ultraso-
nik muayene yöntemiyle test 
edilmektedir. 

Değişik  geometrideki par-
çalar çok eksenli tarayıcılar 
ile daldırma tankları içerisin-
de %100 Ultrasonik muaye-
ne yapılmaktadır. 

Tren tekerlek ve aksları 
otomatik olarak bakım veya 
imalat hattında muayene 
edilmektedir. 

Hızlı tren boş akslarında 
kullanılan otomatik ultrasonik 
muayene sistemimizdir. Aynı 
anda 10 farklı prob ile boş 
aksları taramaya yönelik 
tasarlanmıştır.

ULTRASONİK MUAYENEDEKİ 
 BÜTÜN OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ…

DIO 4000 IR  Infra-Red 
Otomasyon Test Sistemleri
Infra-Red Test Sistemleri ile Bar 
ve Boru gibi uzun ürünlerin yü-
zeylerine herhangi bir temas 
olmadan yüzey hatalarını 
tespit etme tekniğidir. Yüzey 
hataları çok yüksek çözü-
nürlüklü Infra-Red kameralar 
ile taranarak hatalar tespit 
edilmektedir.
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GELİŞMİŞ ULTRASONİK MUAYENE 
SİSTEMLERİ (PHASED ARRAY ULTRASONİK, TOFD 
ULTRASONİK, KOROZYON 
HARİTALANDIRMA, STRIP SCAN, 
PULSE/ECHO, AYNI ANDA MULTİTEKNİKLER)

TD HANDY-SCAN RX TD FOCUS-SCAN RX TD Korozyon Haritalandırma Kiti TD PIPE RUNNER
1 adet 64:32 Phased Array 
Ultrasonik Girişi, 8 adet Kon-
vansiyonel Ultrasonik girişi 
(Phased Array, TOFD, Koroz-
yon Haritalandırma, Pulse/
Echo,,etc.) 

2 adet 64:32 Phased Array 
Ultrasonik Girişi, 16 adet 
Konvansiyonel Ultrasonik 
Girişi (Phased Array, TOFD, 
Korozyon Haritalandırma, 
Pulse/Echo,,,etc.)

Özel Korozyon haritalandırma 
kiti ve kamera sayesinde, 
tarayıcıya ihtiyaç duymadan 
X-Y Eksenlerinde hızlı ve seri bir 
şekilde haritalandırma imkanı 
sağlar.

TD Pipe-Runner, boru hatla-
rındaki birleştirme kaynakla-
rının muayenesine yönelik 
tasarlanmış tam otomatik 
phased array ultrasonik 
muayene sistemidir. Hem 
Phased Array Ultrasonik hem 
TOFD hem de konvansiyonel 
ultrasonik tekniklerini aynı 
anda uygulama yeteneğine 
sahiptir. Sistem API 1104, 
DNV 2000 FS101, ASTM 
E1961 ve EN1712 standart-
larının tamamını karşılamak-
tadır.

TD PS45 Pocket-Scan

Ultrasonik Muayene teknolojisinde gelinmiş en son nokta olan Phased Array Ultrasonik ve TOFD Ultrasonik muayene yöntemlerinin kullanıldığı sistemlerimiz, sektörde 
kullanılan hali hazırdaki tüm ultrasonik muayene uygulamalarını yapabilmektedir. Sistemlerimize 2 eksenli (XY) enkoderli tarayıcılar bağlanabilmekte, ve sistemlerimiz ile 
aynı anda Phased Array, TOFD ve Pulse/Echo ultrasonik muayene teknikleri uygulanabilmektedir. Sistemlerde ultrasonik muayene teknolojisinin bütün tarama görüntüleri 
mevcuttur (A-Tarama, B-Tarama, C-Tarama, D-Tarama ve S-Tarama). Aşağıda Phased Array ve TOFD ultrasonik muayene teknolojilerini kısaca sizlere sunuyoruz. 

S-Tarama

S-Tarama

TOFD ULTRASONİK MUAYENE TEKNOLOJİSİ PHASED ARRAY ULTRASONİK MUAYENE TEKNOLOJİSİ

GELİŞMİŞ PORTATİF ULTRASONİK 
     MUAYENE SİSTEMLERİ…

A-Tarama C-Tarama

Yana Açılmış Delikler

Arka Duvar

B-Tarama

D-Tarama

C-Tarama

Sistemimiz bilgisayar bağ-
lantılıdır. 8-32 adet konvan-
siyonel ultrasonik girişi (TOFD, 
Korozyon Haritalandırma, 
Pulse/Echo,,,etc.) bulun-
maktadır.
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WIKI-SCAN 
LAZER KAYNAK KONTROL SİSTEMİ

WIKI - SCAN  / Lazer Kaynak Kontrol Cihazı
Wikiscan, kaynak işleminin güvenilirliğini sağlayan,  
kaynak bağlantı hazırlıkları, alın bağlantıları ve kay-
nak dikiş  geometrisini hassas bir şekilde inceleyen 
benzersiz bir kaynak kalite yönetim sistemidir. Bacak 
ölçülerinden dip oyuğuna  kadar birçok özelliğin yanı 
sıra, yüz ve kök açıklıkları veya boşlukları, uyumsuzluk 
ve konik açı  gibi kritik parametrelerin ölçümlerini de 
sağlar. Wiki Scan , gereksiz muayene işlemlerini, ge-
reksiz onarımları ve aşırı kaynaklamayı azaltır, dene-
tim süresini kısaltır ve maliyetleri azaltır. kapsamlı anlık 
raporlama ve kablosuz iletişim, verimli veri yönetimi 
ve kalite kontrolü sağlar.
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HP7 floroskopi kabini ürün yelpazesi-
nin en büyüğüdür ve büyük boyutlar-
daki farklı bileşenlerin denetlenmesi 
için tasarlanmıştır. Hareket sistemi, 
yedi bağımsız eksene sahip bir mani-
pülatör ve mekanik bir kol (C-kolu) ol-
maksızın x-ışını tüpünü ve dedektörü 
(IB ve düz panel) hizalayan gelişmiş 
bir yazılım sistemi kullanmaktadır.

Endüstriyel floroskopi sistemleri, 
mekanik bir bileşen (kabin ve ma-
nipülatör), bir radyoskopik bileşen 
ve TV/monitör ve test parçası ha-
reketi için konsol ile tamamlanmış 
bir monitor sisteminden oluşur.

Her müşterinin muayene gerek-
sinimlerine uygun, tüm sistemler 
hem mekanik hem de test prose-
dürleri için kısmen veya tamamen 
özelleştirilebilir olup, test sürecinde 
iken numune hareketi, CNC veya 
bilgisayar ile manuel olarak kont-
rol edilebilir özelliğe sahiptir.

200 kV’dan 300 kV’a kadar portatif 
X-ray jeneratörlerimiz, metal-seramik 
tüp ile birlikle en yüksek güçte ve 
verimde radyografik muayene yapıl-
masına olanak sağlar. Yeni geliştirilen, 
geniş LCD ekranlı kontrol ünitesi çok 
basit ve hassasiyette çalışılmasını 
sağlar. Uyarı lambası, taşıma iskelesi, 
lazer pointer. sesli alarm ve diğer 
ekipmanları ile muayeneler daha 
güvenli, daha verimli ve daha basittir.
Kullanım ömürleri sektörün en yüksek 
dönüşümüne sahiptir.

RADYOSKOPİK / FLUOROSKOPİK 
MUAYENE’DE BÜTÜN ÇÖZÜMLER...

HP7 Serisi Endüstriyel 
Fluoroskopi Kabini

Standart X-Ray Kabini MHF Portatif X-Işını
Jeneratörleri

Direzione e stabilimento:  Via Arturo Gilardoni, 1 - 23826 Mandello del Lario (LC) - Italy
 tel. (+39) 0341-705.111 - fax (+39) 0341-735.046
 e-mail: ndt@gilardoni.it - www.gilardoni.it
Export department:  tel. (+39) 0341-705.283 - fax (+39) 0341-705.241
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Con riserva di modifiche e miglioramenti / Reserving the right to improve and modify

MHF
Unità portatili a raggi X ad alta freqUenza

HIGH FREQUENCY PORTABLE X-RAY UNITS

MHF

LABORATORI DI RICERCA riconosciuti “Altamente Qualificati” con D.M. 9-10-1985 - L.46/82 art.4
RESEARCH LABORATORIES acknowledged “Highly Qualified” with decree D.M. 9-10-1985 – L.46/82 art.4

Descrizione
Description

Unità
 Unit

MHF 200D MHF 200PO MHF 300D MHF 300PO
Note
Notes

Tensione di lavoro
High voltage range kV 30 ÷ 200 50 ÷ 200 50 ÷ 300 50 ÷ 300 Incremento 1 kV

Step 1kV

Range corrente al tubo
Tube current range mA 1 ÷ 8 1 ÷ 8 1 ÷ 6 1 ÷ 6 Incremento 0,5 mA

Step 0.5mA

Corrente alla massima potenza
Tube current at maximum power mA 4,5 3 3 2

Potenza max.
Maximum power W 900 600 900 600

Dimensione Focal spot (IEC336)
Focal spot size (IEC336) mm 1,5 0,4 x 4,0 1,5 0,4 x 4,0

Dimensione Focal spot (EN12543)
Focal spot size (EN12543) mm 3 0,4 x 4,0 3 0,5 x 5,5

Fascio radiante
X-Ray beam ° 40 x 60 360 x 40 40 x 60 360 x 38

Filtrazione inerente
Inherent filtration mm 0,8 Be 0,4 Fe/Ni/Co + 2Al 0,8 Be 0,4 Fe/Ni/Co + 2Al

Duty cycle at max. Potenza
Duty cycle at maximum power % 100% @20°C 100% @20°C 100% @20°C 100% @20°C

Raffredamento Anodo
Anode cooling

Aria
Air

Dimens. monoblocco (diam. x h)
Monobloc dimensions (diam. x h) mm 295 x 897 295 x 894 295 x 1095 295 x 1095 Compresi maniglioni

With handles

Peso monoblocco
Monobloc weight Kg 30 30 37 37 Senza maniglioni

Without handles

Dimensioni comando (w x h x d)
Control unit dimension (w x h x d) mm 480 x 335 x 290 480 x 335 x 290 480 x 335 x 290 480 x 335 x 290 Compresa gabbia di protezione

Including protection cage

Peso comando
Control unit weight Kg 17 17 17 17 Senza gabbia di protezione

Without protection cage

Penetrazione
Penetration mm 42 Fe 33 Fe 65 Fe 52 Fe E=10 min., D=2,0, DFF=700mm, D7Pb

Protezione
Protezione IP 54 54 54 54

Alimentazione
Power supply V - Hz 110/230 ± 10% 50/60 Hz

Radiazione sfuggente
X-ray radiation leakage

In accordo alla DIN 54113
In compliance with DIN 54113

ACCESSORI A CORREDO IMPIANTO

• Cavo rete 220V
• Cavo raggi da 20 m
• Centratore e limitatori
• Spia luminosa di corto circuito
• Lampada di segnalazione raggi
• Bauli di trasporto
• Regolo calcolatore
• Manuali

ACCESSORI A RICHIESTA

• Cavo rete 110V
• Cavo raggi da m 20 (per prolunga)
• Carrello di posizionamento
• Centratore laser
• Segnalatore ottico/acustico
• Interfaccia servizi
• Fascia limitatrice

STANDARD ACCESSORIES

• Mains cable 220V
• 20m X-ray cable
• Centering and limiting devices
• Short circuit lamp
• X-ray warning lamps
• Transportation trunks
• X-Ray exposure rule
• Instruction manual

OPTIONAL ACCESSORIES

• Mains cable 110V
• 20m X-ray cable (for the extension)
• Positioning trolley
• Laser centering device
• Optic/acoustic signal
• Service interface
• Limiting belt

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MONOBLOCCHI DIREZIONALI E PANORAMICI ORTOGONALI
TECHNICAL FEATURES FOR DIRECTIONAL AND PANORAMIC MONOBLOCS

RADYOSKOPİK / FLUOROSKOPİK
MUAYENE SİSTEMLERİ
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RADYOGRAFİK / RADYOSKOPİK 
MUAYENE AKSESUARLARI 

VE EKİPMANLARIMII-900 PLUS NDT Film 
Tarayıcı Sistemi

FV-2010 Plus LED 
Film Viewer

FV-2010T Plus LED 
Film Viewer

MII-900 NDT Film tarayıcısı 
bütün radyografik muaye-
ne gereksinimlerini karşıla-
yan film dijital film sistemi-
dir. Max. 4.7 yoğunluktaki 
ve 14” x 52” boyutlarındaki 
filmleri  2700 dpi - 16 bit gri 
skala çözünürlükte taraya-
bilme kapasitesine sahiptir. 
ASTM ve DICONDE stan-
dartlarını karşılamaktadır.

FV-2009 LED Film ViewerFV 2008 LED Film Viewer
Masaüstü LED Film Viewer 
görüntüleyici cihazımızdır. 
ISO 5580 Standardını ta-
mamen karşılamaktadır. 
Işıma gücü 205.000 Cd/
m2 (643.700 Lux) Işıma 
değerine sahiptir. Görüntü-
leme alanı 150x60 mm’dir. 
Ampül Ömrü 50.000 saatir. 
Ayak pedalı ve ışıma par-
laklık ayarlama düğmesi 
sisteme dahildir.

Portatif LED Film Viewer 
görüntüleyici cihazımızdır. 
ISO 5580 Standardını ta-
mamen karşılamaktadır. 
Işıma gücü 103.000 Cd/
m2 (323.420 Lux) Işıma 
değerine sahiptir. Görüntü-
leme alanı 150x60 mm’dir. 
Ampül Ömrü 50.000 saatir. 
Ayak pedalı ve ışıma par-
laklık ayarlama düğmesi 
sisteme dahildir.

Portatif LED Film Viewer 
görüntüleyici cihazımızdır. 
ISO 5580 Standardını ta-
mamen karşılamaktadır. 
Işıma gücü 130.000 Cd/m2 

(408.200 Lux) Işıma değe-
rine sahiptir. Görüntüleme 
alanı 400x100 mm’dir. 
Ampül Ömrü 50.000 sa-
attir. Ayak pedalı ve ışıma 
parlaklık ayarlama düğme-
si sisteme dahildir.

FV-2010 Plus Modeline 
ilave olarak entegre densi-
tometre’ye sahiptir

RADYOGRAFİK / RADYOSKOPİK MUAYENEDE 
BÜTÜN ÇÖZÜMLER...

BÜTÜN UYGULAMALAR...

ASTM Penetremetre

EN Penetremetre

Kurşun Harf ve Sayılar Film Yoğunluk Ölçüm Cihazı
(Densitometre)

Film KasetleriKaranlık Oda LambasıKurşun EkranlarFilm Çerçeveleri
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PORTATİF MANYETİK 
PARÇACIK TEST
SİSTEMLERİ

P-2S AC Yoke

B310BAC Yoke
PM50 Sabit Magnet

A/B  Kiti

B310 AC Yoke B300 AC Yoke DA400 AC/DC Yoke DA200 AC/DC Yoke
Yeni jenerasyon tutuş ergo-
nomisine sahip manyetik 
yokedir. Sadece 2.22 kg 
ağırlığında ve 1.5 Amperlik 
akımla manyetize edebilme 
yeteneğine sahiptir. Bacaklar 
arası 305 mm’ye kadar açı-
labilir. ASTM standartlarının 
çok üzerinde manyetizasyon 
sağlamaktadır.

B310 modeliyle aynı özellik-
lere 110V AC güç ile çalışır. 
Portatif batarya 110V AC 
güç sağlamaktadır. 4 Am-
perlik akımla manyetize ede-
bilme yeteneğine sahiptir.

Manyetik parçacık testinde 
kullanılan kuvvetli magnet 
yoke’dir. ASTM E  709, 
ASTM E 1444, ASME Section 
V Article 7 ve MIL-STD-1949 
standartlarını karşılar ve ser-
tifikalıdır. Bütün standartların 
gerektirdiği kaldırma ağırlıkla-
rını karşılar. 

- Çelik veya alüminyum taşıma çantası 
-Manyetik toz püskürteci
- Siyah manyetik toz sarfı
- Kırmızı manyetik toz sarfı
- Floresan manyetik toz sarfı
-4 Watt UV el lambası

Manyetik yokeler arasında 
en küçük olan modeldir. Sa-
dece 2.75 kg ağırlığındadır. 
Bacaklar arası 230 mm’ye 
kadar açılabilir. 3 Amper
akımla manyetize edebilme 
yeteneğine sahiptir.

Manyetik yokeler arasında 
en büyük AC yokedir. Ağırlığı 
3.50 kg ve bacaklar 300 
mm kadar açılabilmektedir. 
3 Amperlik akımla manye-
tize edebilme yeteneğine 
sahiptir.

En popüler AC/DC manyetik 
yokedir. Buton değiştirilerek 
darbeli DC akım da (Pulsed 
DC) uygulanır ve böylece sırf 
yüzey hataları değil yüzeye 
yakın hatalar da tespit edi-
lebilir. Ağırlığı sadece 3.8 kg 
‘dır, ve bacaklar arası 305 
mm kadar açılabilir. 3 Am-
perlik akımla manyetize ede-
bilme yeteneğine sahiptir.

En güçlü AC/DC manyetik 
yokedir. Buton değiştirilerek 
darbeli DC akım da (Pulsed 
DC) uygulanır ve böylece 
sırf yüzey hataları değil yü-
zeye yakın hatalar da tespit 
edilebilir. Ağırlığı 5.9 kg ‘dır, 
ve bacaklar arası 457 mm 
kadar açılabilir. 4 Amperlik 
akımla manyetize edebilme 
yeteneğine sahiptir.

DÜNYANIN LİDER YOKE 
ÜRETİCİSİNDEN AC YOKE, AC/DC 
YOKE VE SETLERİ 

Manyetizasyon / 
Demanyetizasyon Bobini
Portatif 8” veya 10” iç çaplarındaki 
bobinlerimiz AC veya Pulse DC  
Manyetizasyon / Demanyetizasyon 
yapmaktadır.
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UV LED LAMBALAR

MB Serisi LED UV Lamba - MB Hercules Ex UV Lamba BB Series UVG 3 Serisi

SX serisi UV Lamba GX ORION Serisi UV Lamba

UVG 5 Serisi

135 Serisi UV Lamba Apollo 1.0 Işık Şiddeti Ölçüm Cihazı

MB ürünleri alternatiflerine oranla daha hafif ve kompakt bir 
yapıya sahiptir. Zorlu çalışma ortamlarına sahip ağır endüstriler 
için tasarlanmış son derece sağlam bir üründür.

MB LED UV lambalar, hem ASTM E3022-15 hem de ISO 3059-12 
standartlarına ve Rolls-Royce Engineering Spesifikasyonu RRES 
90061 ve Airbus AITM6-1001 Test Metodu ile uyumlu olarak test 
edilmiştir. 38 cm’de (15 inç) yaklaşık 4 000 μw / cm2’lik bir yo-
ğunluk üretir ve inceleme için ayrıca beyaz ışık LED’i ile donatıl-
mıştır. IP 68 özelliğe sahiptir. Cihaz 4 adet LED UV ışık kaynağına 
sahiptir. LED Lamba ömrü 30.000 saattir.

Değiştirilebilir kalem pil şeklinde bataryası ile kullanılabildiği gibi, 
220V kablo ile de kullanılabilmektedir.

MB Hercules Ex Modeli MB Serisi aynı özelliklere sahip olup 
Ex-Proof özelliğe sahiptir.

BB Serisi güçlü ve geniş bir 
UV çıkışına sahiptır. Güneş 
ışığından etkilenmeyen 
beyaz ışık blok filtreli 9 adet 
yüksek kaliteli LED, geniş bir 
kapsama alanı sunar ve 
benzer ürünlerden daha az 
ağırlığa sahiptir. Kablosuz bir 
şekilde batarya ile kullanı-
labildiği gibi, 220V kablo ile 
de kullanılabilmektedir. Saha 
denetimleri veya bir MPI test 
standtlarında yaygın olarak 
kullanılırlar. BB Serisi lambalar 
IP65 özelliğe sahiptir. LED 
Lamba ömrü 30.000 saattir.

BB Helios, ASTM E3022-15 ve 
ISO 3059-12 standartlarına 
uygun olarak test edilmiştir. 
38 cm’de (15 inç) yaklaşık 8 
500 μw / cm2’lik bir yoğunluk 
oluşturur.

UVG3 modeli, torch (el 
feneri) tipi hızlı denetimler 
sırasında kolaylık sağlayan 
güçlü bir çıkışa sahip küçük 
ve kompakt bir LED UV lam-
badır. UVG3 Torch LED UV 
lambası sadece 211 gram 
ağırlığındadır. UVG3 torch 
modeli ASTM E3022-15 ve 
ISO 3059-12 standartlarını ve 
PRIMES tarafından belirlenen 
gereksinimleri karşılayacak 
şekilde özel olarak tasarlan-
mıştır. Midlight versioyunu 38 
cm’de (15 inç) yaklaşık 10 
000 μw / cm2’lik bir yoğunluk 
üretir. LED Lamba ömrü 
30.000 saattir.

Hafif el tipi bir UV lambadır. Aynı lamba üzerinde hem  
220V ile kablolu kullanma hem de bataryalı olarak, 
hem tezgah hem de sahada kullanım için son dere-
ce yüksek UV yoğunluğu üretir. - Labino SuperXenon 
50 W UV lambası piyasadaki en güçlü el UV lamba-
larından biridir. 50 W Xenon ampul, çok yüksek bir UV 
yoğunluğu üretir ve bu da floresan malzemenin çok 
yüksek bir ışıma ile uyarılmasını sağlar. Bu lamba çok 
geniş alanlarda arama yapmayı mümkün kılar.

MT ve PT Test istasyonları için tasarlanmıştır. Belirlenmiş 
alanların aydınlatılmasını sağlayan, modüler yapıda, 
arttırılabir üniteli UV LED tipi aydınlatma sistemdir. 
38 cm’de (15 inç) 1500-7000 μw / cm2 arasında 
ışık yoğunlugu oluşturulabilir. ASTM E3022-15 ve ISO 
3059-12 standartlarını ve PRIMES tarafından belirle-
nen gereksinimleri karşılamaktadır. Uzaktan kuman-
da, UV-Beyaz ışık ve UV seçeneklerini içeren 3 modeli 
mevcuttur.

UVG5 modeli, kafaya takılan 
tip UV LED lambadır. UVG3 
torch modeli ile tüm özellik-
leri aynıdır. Her iki cihaz da 
kalem tip ile çalışan batar-
yalı modeldir. Hem 220V, 
hem de araç içi şarj ünitesi 
ile birlikte teslim edilirler. LED 
Lamba ömrü 30.000 saattir.

Bu seri 35 Watt UV lambaları ile çok zorlu 
çalışma ortamlarına sahip ağır endüst-
rilerde yapılan denetimlere uygun, çok 
yüksek bir UV yoğunluğu üretir. Labino 
Compact ve DUO UV lambaları sadece 
şebeke üzerinden çalıştırılmaktadır. Labi-
no TrAc Light ve TrAc Light PRO pille çalışır. 
135 serisi IP 65  özelliğe sahiptir.

Test ortamındaki UV-A ve görünür ışığın 
şiddetini hassas bir şekilde ölçmeyi 
sağlar. Aydınlatma ortamındaki ışık türü 
ve şiddetini otomatik olarak algılar. Kit 
halinde bulunmaktadır. Kablosuz sensör 
yardımı ile 5 mt.’ye kadar ölçüm yapa-
bilmektedir. 
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MANYETİK PARÇACIK TEST
EKİPMANLARI VE SARF 
MALZEMELERİ

CHEMETALL S76
Temizleyici Solvent

CHEMETALL LUMOR J 
Floresan Manyetik 
Süspansiyon

CHEMETALL WCP712 Beyaz
Altılık Konrast Boyası

CHEMETALL SUPRAMOR 4 
Siyah Manyetik Süspansiyon
İnce taneli siyah manyetik süs-
pansiyondur. SAE AMS 3043 ve 
SAE AMS 2641 Type 1 standartla-
rını karşılamaktadır. 360° C sıcaklı-
ğa kadar kullanılabilir. ASME B&PV 
Code ve EN ISO 9934-2 göre 
non-koroinoniulfirik’ ve non-halo-
jenik’tir. (400 mİ tüp)

Manyetik parçacık testi için be-
yaz altlık kontrast boyadır. ASME 
B&PV kodu ve EN-ISO 3452-2 
standardına göre non-korozif, 
non-sülfürik ve non-halojeniklir. 
(400 ml tüp)

İnce taneli floresan manyetik 
süspansiyondur. SAE AMS 3046 
ve SAE AMS 2641 Type 1 stan-
dartlarını karşılamaktadır. 360° C 
sıcaklığa kadar kullanılabilir. ASME 
B&PV Code ve EN ISO 9934-2 
göre non-korozif, non-sülfirik ve 
non-halojenik’tir. (400 ml tüp)

Petrol bazlı, ASME B&PV kodu 
ve EN-ISO 3452-2 standardına 
göre non-korozif, non-sülfirik ve 
non-halojenik üniversal endüst-
riyel temizleyici solventtir. (400 
ml tüp)

ASMEV
(D-250) indikatör

Lastik Toz 
Üfleci

Manyetik 
Toz Püskürteci 

MagnetometreBURMAH CASTROL
Alan Akış Şeridi

Santrifüj Tüp

 

Berthold İndikatörü ASME V
(D-250) İndikatör

EN ISO 9934-2 Tip 2
Referans Blok

EN ISO 9934-2 Tip 1
Referans Blok (M.T.U Bloğu)

Ketos Ring
(ASTM E 1444-01)

MIL-STD-271 Standardına 
Uygun Ağırlık Parçaları ve 

Hatalı Parçalar

YÜKSEK KALİTE MANYETİK PARÇACIK TEST 
SARF MALZEMELERİ VE TEST AKSESUARLARI
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SIVI PENETRANT TESTİ 
SARF MALZEMELERİ, 

TEST BLOKLARI VE EKİPMANLARI
CHEMETALL LD7 Developer 

CHEMETALL 9D1B Developer CHEMETALL S80
Temizleyici Solvent

LD7 ASME B&PV kodu ve EN-ISO 
3452-2 standardına göre korozif 
olmayan en az kokulu develo-
per’dır. EN-ISO 3452-2 standar-
dına göre yüksek hassasiyete 
sahiptir. (400 ml tüp)

CHEMETALL 9VF2 Floresan 
Penetrant
9VF2 solvent ile temizlenebilen 
ASME B&PV kodu ve EN-ISO 3452-
2 standardına göre korozif olma-
yan floresan ışımalı penetranttır. 
AMS 2644 (MIL-I- 25135) stan-
dardına göre hassasiyeti, Seviye 
3’tür. (400 ml tüp)

9D1B ASME B&PV kodu ve EN-ISO 
3452-2 standardına göre korozif 
olmayan en az kokulu develo-
per’dır. EN-ISO 3452-2 standar-
dına göre yüksek hassasiyete 
sahiptir. (400 ml tüp)

S80 petrol bazlı. ASME B&PV kodu 
ve EN-ISO 3452-2 standardına 
göre non-tail, non-sülfürik ve 
non-halojenik üniversal endüst-
riyel temizleyici solvent). (400 
ml tüp)

CHEMETALL 996 PB
Kırmızı Görünür Penetrant
996 PB solvent ile temizlenebi-
len ASME B&PV kodu ve EN-ISO 
3452-2 standardına göre koro-
zif olmayan penetranttır. EN-ISO 
3452-2 standardına göre yük-
sek hassasiyete sahiptir. (400 
mİ tüp)

Test Panel WTP-1 & WTP-2 Test Panel PSM-5KDS- Test Panel

JIS 2343 Test Blok EN ISO 3452-3 Tip 1 Referans Blok
EN ISO 3452-3 Tip 2 Referans Blok

ASME V Test Panel

Komparatör UTE-3

SIVI PENETRANT TESTİ 
SARF MALZEMELERİ, 
TEST BLOKLARI VE EKİPMANLARI

CHEMETALL 907 PB ve 
CHECKMOR 240/300
Kırmızı Görünür Penetrarnt
907 PB ve CHECKMOR 200 su ile 
temizlenebilen. ASME B&PV kodu 
ve EN-ISO 3452-2 standardına 
göre korozif olmayan penetranttır. 
EN-ISO 3452-2 standardına göre 
yüksek hassasiyete sahiptir. (400 
ml tüp)

MIL-STD-271 Standardına 
Uygun Ağırlık Parçaları ve 

Hatalı Parçalar
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METALOGRAFİK NUMUNE
HAZIRLAMA SİSTEMLERİ
KESME MAKİNALARI

Brillant 200 Brillant 220 Brillant 230 Brillant 240
Abrasiv kesme özelliğine 
sahip, en popüler dina-
mik, manuel ve üniversal 
tipte kesme cihazıdır. 250 
mm çaplı kesme diski ile 
90mm çapa kadar tek 
seferde numune kesebi-
lir. 45 lt kapasiteli, filtreli 
çevrimli soğutma ünitesi 
ve geniş bir çalışma ala-
nına sahiptir. Cihaz geniş 
tablaya sahip olup, sek-
tördeki muadil ürünlerden 
farklı olarak; kesme diski 
yukarıdan aşağıya doğru 
gelerek numuneyi keser, 
bu şekilde kontrollü ve 
kolay kesim imkanı sağ-
lanmış olur. Motor gücü 
3kW’dır.

Hassas ve abrasiv kesme 
özellikli otomatik kesme 
makinasıdır.  203mm’lik 
kesme diski ile 75mm’lik 
çapa kadar numune ke-
sebilir.Motorize ve manuel 
kesim ile hareketli geniş 
çalışma tablası ve hare-
ketli kesme mili ile 1mik-
ronluk adımlarla otomatik 
olarak seri paralel kesim 
yapar. SEM-TEM  numune-
leri ve ince kesit numune 
hazırlama için uygundur. 
Harici 15lt kapasiteli çev-
rimli soğutma ünitesine 
sahiptir. Kesme disk dönüş 
hızı 500-5000rpm arasında 
ayarlanabilir. LCD Panel 
ve  Joystick ile kontrolü 
sağlanmaktadır. Farklı 
kesme modlarında prog-
ramlanabilir. Motor gücü 
0,75kW’dır.

Abrasiv kesme özelliğine 
sahip, dinamik, manuel 
ve üniversal tipte kesme 
makinasıdır. 300 mm çaplı 
kesme diski ile 110 mm 
çapa kadar numune kese-
bilir. Kesme tablası 250 mm 
ileri geri 110 mm sağa, sola 
hareket edebilir. 45 lt kapa-
siteli, filtreli çevrimli soğutma 
ünitesi ve geniş çalışma 
alanı ile birlikte sürgülü ve 
yana açılan kapak tasarımı 
sayesinde geniş bir çalışma 
ortamı sunmaktadır. Opsiyo-
nel olarak lazer ile hizalama 
özelliği eklenebilir. Motor 
gücü 4kW’dır.

Abrasiv kesme özelliğine 
sahip, dinamik, otomatik ve 
manuel üniversal tip kesme 
makinasıdır. 254 mm çaplı 
kesme diski ile 95 mm çapa 
kadar numune kesebilir.
Kesme diski pozisyonu elekt-
ro mekanik kol vasıtası ile 
manuel olarak da kullanıla-
bilir. 7” dokunmatik ekrana 
sahiptir. 45lt kapasiteli filtreli 
çevrimli soğutma ünitesi 
ve geniş çalışma alanına 
sahiptir. Kesme tablası 0.1 
mm hassasiyetle 225 mm 
ileri geri, 0.1 mm hassa-
siyetle sağa sola hareket 
etmektedir. Kesme diskinin 
dönüş hızı, lazer ile hizalama 
opsiyonuna sahiptir. Kesme 
tablasının var-gel hareketi ile 
hassas ve düzgün kesimler 
elde edilmektedir. Motor 
gücü 3kW’dır.

Brillant 210
Otomatik besleme opsi-
yonu olan manuel, hassas 
kesme makinasıdır. Yüksek 
performanslı 0.9kW moto-
ra sahiptir. LED aydınlatma 
ile donatılmıştır. 75-203 
mm çapındaki elmas ve 
CBN kesme diskleri için 
uygundur. Çapa bağlı 
olarak korundum kesme 
diskleri de kullanılabilir. 
4.3” dokunmatik ekrana 
sahiptir. Bu ekrandan 
programlar hafızaya kayıt 
edilebilmektedir.

AMAÇ HASSAS ve HIZLI KESME İSE... 
“ATM GmbH - MADE IN GERMANY”
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METALOGRAFİK NUMUNE
HAZIRLAMA SİSTEMLERİ

KESME MAKİNALARI
Brillant 250
Abrasiv kesme özelliğine 
sahip, dinamik, otomatik ve 
manuel üniversal tip kesme 
makinasıdır. 350 mm çaplı 
kesme diski ile 135 mm 
çapa kadar numune ke-
sebilir.7” dokunmatik ekran 
ile kontrol edilmektedir, 45lt 
kapasiteli filtreli çevrimli 
soğutma ünitesi ve geniş 
çalışma alanına sahiptir. 
Kesme tablası 0.1 mm has-
sasiyetle 260 mm ileri geri 
0.01 mm hassasiyetle sağa, 
sola hareket etmektedir. Y 
ekseninde de otomatik ke-
sim yapabilmektedir. Kesme 
diski dönüş hızı ayarlayabil-
me ve lazer ile hizalama 
opsiyonuna sahiptir. Kesme 
tablasının var-gel hareketi ile 
hassas ve düzgün kesimler 
elde edilmektedir. Motor 
gücü 4kW’dır. 

Brillant 255
Abrasiv kesme özelliğine 
sahip manuel üniversal 
tipte büyük kesme ma-
kinasıdır. 400mm çaplı 
kesme diski ile 150mm 
çapa  kadar numune 
kesebilir. 130 lt kapasiteli 
filtreli çevrimli soğutma 
ünitesi ve geniş çalışma 
alanına sahiptir. Kesme 
tablası 365 mm ileri geri 
150 mm sağa, sola 
hareket edebilir. Lazer ile 
hizalama özelliği sunul-
maktadır. Cihaz kapağı 
yana doğru açılmaktadır.
Motor gücü 7kW’dır.

Brillant 265
Abrasiv kesme özelliğine 
sahip, tam otomatik üniver-
sal tip kesme makinasıdır. 
400mm çaplı kesme diski ile 
150mm çapa kadar numu-
ne kesebilir. 130 lt kapasi-
teli filtreli çevrimli soğutma 
ünitesi ve geniş çalışma 
alanına sahiptir. LCD panel 
ve joystick ile kontrol edile-
bilir ve farklı kesim modları 
ile programlanabilir. Kesme 
tablası 0.1 mm hassasiyetle 
365 mm ileri geri, 0.01 mm 
hassasiyetle 150 mm sağa 
sola hareket etmektedir. 
Kesme diski dönüş hızı ayar-
layabilme ve lazer ile hiza-
lama opsiyonuna sahiptir. 
Motor gücü 7kW’dır.

Brillant 275
Abrasiv kesme özelliğine 
sahip, tam otomatik üniver-
sal tip kesme makinasıdır. 
508mm çaplı kesme diski 
ile 190mm çapa kadar 
numune kesebilir. 200 lt 
kapasiteli filtreli çevrimli 
soğutma ünitesi ve geniş 
çalışma alanına sahiptir. 
Dokunmatik Ekran ve joystick 
ile kontrol edilebilir ve farklı 
kesim modları ile program-
lanabilir. Kesme tablası 0.1 
mm hassasiyetle 420mm 
ileri geri, 0.1 mm hassasi-
yetle 200 mm sağa, sola 
hareket etmektedir. Kesme 
diski dönüş hızı ayarlayabil-
me ve lazer ile hizalama 
opsiyonuna sahiptir. Motor 
gücü 15kW’dır.

• ATM %100 Almanya üretimidir.
• Her türlü malzeme ve numune geometrisinin 
   kesimi için üniversal bir dizaynda üretilmiştir.
• Tüm makinalarının gövdeleri alüminyum 
   alaşımlı malzemeden üretildiği için 
   korozyon ve yıpranma meydana gelmez.
• Tüm makinalarda güvenlik her zaman ön 
   planda tutulmaktadır.
• Büyük kesme alanına, aydınlatma sistemine ve 
   gövdede amaca uygun kapaklara sahiptir.
• Kesme işlemi sırasında numunenin aşırı 
   ısınmasını engellemek için özel dizayna sahip  
   filtre ve çevrimli soğutma ünitelerine sahiptir.
• Kesme diski mil hareketi ile X-Y-Z eksenlerinde 
   hareket kabiliyeti, paralel ve seri kesim özelliği 
   bulunmaktadır.
• Modele bağlı olarak programlama 
   yapılabilmektedir.
• Modele bağlı olarak joystick ile kumanda 
   edilebilmektedir.

ATM GmbH Ürünü Kesme Makinalarının
Öne Çıkan Özellikleri

MADE IN GERMANY“

“

METALOGRAFİDE 
 EN YÜKSEK KALİTE VE 
  MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ… 
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Formspannsystem X-Clamp 3858
Clamping system X-clamp 3858
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Brillant 3D Brillant 2000Brillant 285

Brillant 265 Brillant 275

Müşteriye Özel 
Tasarlanabilen Tutucu

Brillant 285

Brillant 2000 Lazer HizalamaBrillant 3D

5 Eksenli Abrasiv otomatik 
kesme özelliğine sahip, 
üniversal kesme cihazıdır. 
Brilant 275 cihazının tüm 
özelliklerine sahip olan 
cihaz, yatay (X Ekseni) ve 
dikey (Y ekseni) 80 mm / 
sn hıza kadar ulaşabilir. 
Otomatik 5 eksenli ke-
simler için dokunmatik 
ekranı ile programlama 
yapılmaktadır. Multi-Posi-
tion-Process (MPP) özelliği 
ile aynı anda birden fazla 
numune bağlanarak tek 
seferde kesim yapıla-
bilmektedir. Bu sayede 
numunenin birkaç kez 
bağlanıp çözülmesine 
gerek kalmamaktadır. 
Motor gücü 15kW’dır. 

Abrasiv kesme özelliğine 
sahip, otomatik üniversal tip 
kesme makinasıdır. Tablo 
boyutu 600x750mm dir.500 
mm kesme diski ile 190mm 
çapa kadar numune kese-
bilir. 300lt kapasiteli, filtreli 
çevrimli soğutma ünitesi ve 
geniş çalışma alanına sahip-
tir. Dokunmatik LCD panel ve 
joystick ile  kontrol edilebilir ve 
farklı kesim modları ile prog-
ramlanabilir. Motor gücü 
15kW’dır.

Abrasiv kesme özelliğine 
sahip, otomatik üniversal tip 
kesme makinasıdır. 800mm 
çaplı kesme diski ile 300mm 
çapa kadar numune kesebilir. 
Tablanın ileri geri hareketinin 
yanı sıra kesme diski de sağa 
sola ve yukarı aşağı hareket 
edebilir. Dokunmatik LCD 
panel ve joystick ile kontrol 
edilebilir ve farklı kesim mod-
ları ile programlanabilir. Motor 
gücü 30kW’dır.

BİZ DAHA GÜÇLÜSÜNÜ 
 ÜRETENE KADAR 
  EN GÜÇLÜSÜ BU…

METALOGRAFİK NUMUNE
HAZIRLAMA SİSTEMLERİ
ENDÜSTRİYEL KESME MAKİNALARI
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Rotating device
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Spannvorrichtung zum Trennen von Kugeln  
Clamping system for cutting of balls
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B R I L L A N T 265 275 285 2000

Kundenspezifische Spannvorrichtung für Serienschnitte von empfindlichen Teilen
Customized clamping device for serial cuts of sensitive parts
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METALOGRAFİK NUMUNE
HAZIRLAMA SİSTEMLERİ

BAKALİTE ALMA CİHAZLARI
Opal 410

Optimize Basınç Modları Kalıplama Aksesuarları Kalıplar Çiftli Bakalit İçin Kalıp

Opal X-PressOpal 460 / 480 Vakumlu Soğuk 
KalıplamaOtomatik bakalite alma 

cihazıdır. 25-40mm çapa 
kadar bakalit elde edilir.
LCD kontrol panelinden 
set edilir. Emniyetli kapak 
sistemine sahip olup, 
kolay ve hızlı bir şekilde 
numune kalıplarının de-
ğişimini yapabilmektedir. 
Isıtma ve soğutma süre-
leri dahil toplam 6 dakika 
içerisinde 2 bakalit yapa-
bilmektedir. Toplam 2000 
Watt ısıtma gücünde 
birbirinden bağımsız 4 ayrı 
ısıtma hücresine sahiptir.

Yeni nesil modüler oto-
matik sıcak bakalite alma 
cihazıdır. 2 Versiyonu 
mevcuttur. 
Opal X-Press2: 1 Adet ek 
kalıplama ünitesi ile be-
raber kullanılma opsiyonu 
mevcuttur.
Opal X-Press4: 3 adete 
kadar ek kalıplama ünitesi 
opsiyonu mevcuttur.
Bu sayede bir cihazla aynı 
anda farklı çaplardaki 
numunelerin kalıplanması 
mümkündür. Kalıplama 
ünitesinin çapı pahlı veya 
pahsız olarak 25-50 mm 
arasında seçilebilmektedir. 

Gelişmiş otomatik baka-
lite alma cihazlarıdır. 25-
70mm çaplı ve 30x60mm 
boyutlarında dikdörtgen 
şeklinde bakalit elde edilir. 
LCD kontrol panelinden  
set edilir. 18 adet prog-
ram hafızasına sahiptir. 
Kayan kapak sistemine 
sahip olup kolay ve hızlı bir 
şekilde numune kalıpları-
nın değişimi yapılabilmek-
tedir. Isıtma ve soğutma 
süreleri dahil toplam 8-10 
dakika içerisinde 2 bakalit 
yapabilmektedir. Toplam 
2000 Watt ısıtma gücünde 
birbirinden bağımsız 4 ayrı 
ısıtma hücresine sahiptir.

Vakum altında kompo-
zit gözenekli numune 
kaplanması ve ince kesit 
numune yapıştırılması için 
kullanılır. Aynı anda çok 
sayıda bakalit alma imka-
nı da sağlar. Kullanımı son 
derece kolay ve pratiktir.

HER TÜRLÜ MALZEMENİN    
 BAKALİTE ALINMASI
    ARTIK MÜMKÜN...

Opal 410 Opal 460-480



OPAL X-PRESS
MODÜLER BAKALİTE 
ALMA CİHAZI

MODÜLLER OTOMATİK SICAK BAKALİTLEME CİHAZI
Opal X-Press 2  /  Opal X-Press 4 

Opal X-Press 2; düşük miktardaki kullanımlar için 
mükemmel bir seçimdir. Temel ünite bir presle-
me ünitesi içerir. İlave presleme ünitesi bağımsız 
ve eş zamanlı olarak çalıştırılabilir. İstenilirse cihaz 
alındıktan sonra 1 ek bakalit ünitesi eklenebilmek-
tedir.

Opal X-Press 4; çoklu ve eş zamanlı bakalitleme 
ihityaçları için mükemmel bir tercihtir. 
Eş zamanlı ve birbirinden bağımsız olarak çalışa-
bilmektedir. Farklı çaplarda kalıplar için idealdir. 
Ana ünite bir presleme ünitesi içerir ve herhangi 
bir zamanda 1, 2 veya 3 ek bakalit ünitesi ekle-
nebilmektedir.

OPAL X-PRESS

Kalıp uygun bakalit tozu ile doldurulur.

Benzersiz bakalit tozu vakumlama ünitesi opsiiyonel olarak 
sunulmaktadır

Kayar kapak tek el ile kapatılır. Kayar kapak geri itilir ve bakalitlenmiş 
numune alınır.

Artık bakalit tozları toz 
haznesinden alınır.

1 2 3 4
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METALOGRAFİK NUMUNE HAZIRLAMA SİSTEMLERİ 
ZIMPARALAMA PARLATMA CİHAZLARI

ELEKTROLİTİK PARLATMA / DAĞLAMA CİHAZLARI

SAPHIR 300 JADE 700 SAPHIR 320/330 SAPHIR 350/360

KRISTAL 650KRISTAL 680

Portatif, taşınabilir zımpara-
lama / Parlatma cihazıdır. 
1000-40000 rpm disk 
dönme hızına sahiptir. Düz 
açılı ve 45°lik aparatlarıyla 
kullanım kolaylığı sağla-
maktadır. Saha uygulama-
ları için en uygun ve pratik 
çözümdür. 

Ön zımparalama cihazıdır. 
Çift şeritli  ve sulu sisteme 
sahiptir. Spektral analiz 
cihazınlarına numune 
hazırlamak için kullanılır.

Ayarlanabilir devir hızına 
sahip zımparalama ve 
parlatma cihazıdır. 50-600 
rpm disk dönme hızına 
sahiptir. Cihazda 200mm 
veya 250 mm tabla kul-
lanılmaktadır. Manyetik 
özellikli tabla sabittir. 
Saphir 320  tek tablalı 
modellerdir. Saphir 330 
çift tablalıdır. Manuel su 
vanasına sahiptir.

Ayarlanabilir devir hızına 
sahip zımparalama ve 
parlatma cihazıdır.50-600 
rpm disk dönme hızı-
na sahiptir. Cihazda 
200mm-300mm çaplı 
tabla kullanılmaktadır. 
Manyetik özellikli tabla 
sabittir. Saphir 350  tek 
tablalı modellerdir. Saphir 
360  çift tablalıdır. Dijital 
LED panele ve otomatik su 
valfine sahiptir.

Şarj edilebilir yedek batar-
yası ile saha çalışmalarına 
uygun elektrolitik parlatma 
ve dağlama cihazıdır. 
Aynı zamanda manuel 
zımparalama işlemi için 
de kullanılabilmektedir. 
Cihaz düz açılı ve 450 açılı 
zımparalama aparatı ile 
zor erişilebilen bölgelerde 
kolay kullanım sağlamak-
tadır.

Tam otomatik elektrolitik dağlama ve parlatma 
cihazdır. Dağlama ünitesi ve kontrol ünitesi ayrı 
ayrı kullanılabilmektedir. Kristal 680 laboratuvar 
çeker ocağı içerisinde kullanılabilir. Tarama 
fonksiyonu sayesinde bir malzemenin akım voltaj 
eğrisi dokunmatik ekranda takip edilebilir ve mü-
kemmel parlatma sonuçları sağlar. 1 Ltr. elekt-
rolitik tanka sahiptir. Ünite bir yıkama programı 
sayesinde  su ile temizlenebilmektedir.
Numune boyutları  30 mm, 1 ¼”, 32 mm, 38 
mm, 40 mm, 50 mm çap olarak tercih edilebil-
mektedir.

Ek birimler, temel ünitenin her iki tarafına da yer-
leştirilebilir.
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METALOGRAFİK NUMUNE 
HAZIRLAMA SİSTEMLERİ 
OTOMATİK ZIMPARALAMA 
PARLATMA CİHAZLARI

SAPHIR 520/530 SAPHIR 550/560 DOZAJLAMA ÜNİTESİ SAPHIR VIBRO
Numune zımparalama ve par-
latma cihazıdır. Kolay kullanımlı  
LCD panele sahip olup, numu-
ne çapına göre numune tutcu-
ya 5-12 arası bakalit numune 
bağlanabilmektedir. Pnömatik 
olarak istenen kuvvette tek tek 
veya merkezi olarak kuvvet 
uygulayabilmektedir. Saphir 
320/330 serisi ile aynı teknik 
özelliklere de sahiptir. Saphir 520 
tek tablalı, Saphir 530 çift tabla-
lıdır. 18 adet program hafızasına 
sahiptir.

Otomatik numune zımparalama ve 
parlatma işleminde hızlı çözümler 
sunar. Kolay kulanımlı Dokunmatik LCD 
panele sahiptir. Numune tutucuya 
çapa göre 5-12 adet bakalit numune 
bağlan maktadır. Pnömatik olarak 
istenen kuvvette tek tek veya merkezi 
olarak kuvvet uygulanabilmektedir. 
Program hafızasına sahiptir. Numune-
den istenilen hedef mesafede aşındır-
ma yapılması sağlanır. Saphir  350/360 
serisi ile aynı teknik özelliklere de sahip-
tir. Saphir  550 tek tablalı, Saphir 560 
çift tablalıdır.

Otomatik olarak parlatma aşamala-
rında kullanılan solüsyonların damlatıl-
masını sağlar. Otomatik numune tutma 
kafaları ile otomatik ve eş zamanlı 
olarak kumanda edilerek kullanılabilir.

Titreşimli parlatma cihazı Saphir Vibro 
deformasyon içermeyen yüzey hazır-
lama cihazıdır. 1μm altındaki çizikleri 
gidermek için idealdir.
Manuel veya otomatik olarak kullanılan 
cihaz EBSD analizi (elektron backscatter 
kırınımı), AFM analizi, nanoindentation, 
mikrosertlik ölçüm numuneleri için 
uygundur. Aynı zamanda sünek malze-
meler (titanyum-alüminyum, saf bakır 
ve bakır alaşımları), alüminyum
alaşımları, çelik ve nikel bazlı alaşımlar 
içinde uygundur.

KULLANICIYA ÖZEL ZIMPARALAMA 
       PARLATMA ÇÖZÜMLERİ

“ATM GmbH”MADE IN GERMANY“
“

Üniversal Numune Tutucu Fikstür

Tek (Single)
Kuvvet

Uygulaması

İnce Kesit
Numune Tutucu

Saphir Vibro Çıkartılabilir
Numune Haznesi

Öne çıkan avantajları;
• Tek ve çift tablalı alternatif modellere sahiptir.

• Numune üzerine tek tek (Single) ve merkezi 

   (central) kuvvet özelliği tüm modellerde standarttır.

• Tüm modeller için otomatik dozajlama özelliği sunulmaktadır.

• Saphir 550 / 560 modellerinde numune üzerinden istenen 

   mesafede aşındırma yapma özelliği opsiyon olarak mevcuttur.

• Bütün modellerde şekilsiz parçalar için özel üniversal numune 

   tutma fikstürü kullanılmaktadır.
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METALOGRAFİK NUMUNE HAZIRLAMA SİSTEMLERİ 
GELİŞMİŞ ZIMPARALAMA PARLATMA 

CİHAZLARI VE SİSTEMLERİ

SAPHIR 375 SYSTEM COMBINATION 5 SAPHIR X CHANGE SYSTEMAUTOMAT
Tam otomatik taşlama 
makinasıdır. Yüksek adetli 
numune hazırlayan labo-
ratuvarlarda zımparalama 
adımları yerine Saphir 375 
ile numunelerin yüzeyin-
den otomatik taşlama 
yaparak istenilen mesa-
fede aşındırma sağlar. 
Otomatik dressing (apsin) 
sistemi ile taş yüzeyini sabit 
pürüzlülükte tutar. 

Hızlı ve yoğun metalografi 
laboratuarları için en iyi çö-
zümdür. 2 tane Saphir 550 
cihazı ve iki kafa arasında 
ortak kullanılan yıkama ve 
kurutma ünitesi ile standart 
ve özel bir tasarımdır.

Kompakt tam otomatik taş-
lama ve parlatma robotu
SAPHIR X-CHANGE, zım-
paralama ve parlatma 
işlemini birleştirerek tek bir 
makinede ultrasonik temiz-
lik dahil olmak üzere tüm 
işlemleri yapabilmektedir.
16x disk değiştirici, 6x dozaj 
ünitesi ve entegre edilebilir 
çökeltme tankı sisteme 
mükemmel bir şekilde en-
tegre edilmiştir. Dokunmatik 
ekran ve kullanıcı dostu 
arayüzü işlemleri kolaylaştır-
maktadır.
Otomatik işlem sırasında 
tüm parametreler ayarla-
nabilmektedir

Tam otomatik numune 
hazırlama sistemidir. 
Kaba zımparalamadan 
son parlatmaya  ve 
kurutmaya kadar bütün 
işlemler programlı ve oto-
matik olarak gerçekleştirilir. 
Numune hazırlamak inanıl-
mayacak kadar kolay ve 
hızlıdır.4-5-7 ve 8 istasyonlu  
olarak konfigre edilebilir.

OTOMATİK ZIMPARALAMA / PARLATMADA 
      TEK ANKASTRE ÇÖZÜM...

Öne Çıkan Avantajları;

• ATM GmbH ürünü olan bütün sistem tipleri ankastre 

   gövdeye sahiptir.

• Operasyonel anlamda işe yüksek verimlilik ve hız 

   katmaktadır.

• Son teknoloji ve kullanım kolaylığı bir aradadır.

• Sistemlerin dizaynında ve konfigrasyon seçiminde 

   müşteri istekleri ön planda tutulur.
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Item No. Unit Description

Corundum cut-off wheels for precision cut-off machines
 Ø Thickness Arbor Size

» fine-grained for universal application
» for materials of higher hardness 

92002643 5 Pcs.  100 mm 0.25 mm 12.7 mm

92002644 5 Pcs.  125 mm 0.45 mm 12.7 mm

92002769 5 Pcs.  150 mm 0.45 mm 12.7 mm

» coarse-grained for universal application
» for materials of lower hardness and mounted samples 

92002645 5 Pcs.  100 mm 0.4 mm 12.7 mm

92002646 5 Pcs.  125 mm 0.8 mm 12.7 mm

92002770 5 Pcs.  150 mm 0.6 mm 12.7 mm

92002647 5 Pcs.  203 mm 0.8 mm 12.7 mm

92004159 5 Pcs.  150 mm 1 mm 12.7 mm

92004998 5 Pcs.  150 mm 1 mm 20 mm

92006583 5 Pcs.  200 mm 1.5 mm 20 mm

* 1 Reduction ring 12.7 mm for each order

Reduction ring 12.7 mm

01304330 1 Pcs.  20 mm

Diamond cut-off wheels for precision cut-off machines
 Ø Thickness  Arbor Size

» for universal application

92002397 1 Pcs.  76 mm 0.3 mm 12.7 mm

92002401 1 Pcs.  102 mm 0.3 mm 12.7 mm

92002405 1 Pcs.  127 mm 0.5 mm 12.7 mm

92002409 1 Pcs.  152 mm 0.5 mm 12.7 mm

» for glass, ceramics, rocks

92002398 1 Pcs.  76 mm 0.3 mm 12.7 mm

92002402 1 Pcs.  102 mm 0.3 mm 12.7 mm

92002406 1 Pcs.  127 mm 0.5 mm 12.7 mm

92002410 1 Pcs.  152 mm 0.5 mm 12.7 mm

» for hard metals

92002400 1 Pcs.  76 mm 0.3 mm 12.7 mm

92002404 1 Pcs.  102 mm 0.3 mm 12.7 mm

92002408 1 Pcs.  127 mm 0.5 mm 12.7 mm

92002412 1 Pcs.  152 mm 0.5 mm 12.7 mm

» for plastic, rubber on request

Cut-off wheels  
for precision cut-off machines

Cutting

6

6
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Temizlik İstasyonu

DOKUNMATİK EKRAN

Disk Değiştirici ve Otomatik Kafa
Temizleme istasyonu tamamen
otomatiktir. Çok adımlı temizlik işlemi 
için uygundur. (ultrasonik banyo, 
hava ve alkol ).
Temizlik zamanları ve adımları tama-
men İstenilen şekilde  ayarlanabilir. 
Ultrasonik temizleme istasyonu stan-
dart olarak sunulmaktadır.

10” dokunmatik ekran ile kontrol 
edilmektedir. Kolay ve hızlı yöntem 
belirleme imkanı sağlar.
Kayıtlı sarf malzemeler işlemleri hızlı 
ve kolay hale getirmektedir.

Depolama asansörü 16’ya kadar  sarf mal-
zeme alabilir. Tamamen otomatik olarak disk 
değişimi yapılmaktadır. Otomatik kafa ayar-
lanan yükü uygulayabilmekte ve adımlar 
arasında temizlik işlemlerini yapabilmektedir.

SAPHIR  X-CHANGE 
TAM OTOMATİK YÜZEY HAZIRLAMA ROBOTU

1

1

2

2

3

3

5

5

4

4
ÇÖKELTME TANKI
Çökeltme tankı  kabine 
bütünüyle entegredir ve dışardan
gözükmez.(opsiyonel)

DOZAJLAMA BİRİMİ
Entegre dozajlama birimi sayesinde 
sarf malzeme ve şişe deposu kolay-
ca erişilebilirdir.
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Item No. Unit Description

Corundum cut-off wheels for precision cut-off machines
 Ø Thickness Arbor Size

» fine-grained for universal application
» for materials of higher hardness 

92002643 5 Pcs.  100 mm 0.25 mm 12.7 mm

92002644 5 Pcs.  125 mm 0.45 mm 12.7 mm

92002769 5 Pcs.  150 mm 0.45 mm 12.7 mm

» coarse-grained for universal application
» for materials of lower hardness and mounted samples 

92002645 5 Pcs.  100 mm 0.4 mm 12.7 mm

92002646 5 Pcs.  125 mm 0.8 mm 12.7 mm

92002770 5 Pcs.  150 mm 0.6 mm 12.7 mm

92002647 5 Pcs.  203 mm 0.8 mm 12.7 mm

92004159 5 Pcs.  150 mm 1 mm 12.7 mm

92004998 5 Pcs.  150 mm 1 mm 20 mm

92006583 5 Pcs.  200 mm 1.5 mm 20 mm

* 1 Reduction ring 12.7 mm for each order

Reduction ring 12.7 mm

01304330 1 Pcs.  20 mm

Diamond cut-off wheels for precision cut-off machines
 Ø Thickness  Arbor Size

» for universal application

92002397 1 Pcs.  76 mm 0.3 mm 12.7 mm

92002401 1 Pcs.  102 mm 0.3 mm 12.7 mm

92002405 1 Pcs.  127 mm 0.5 mm 12.7 mm

92002409 1 Pcs.  152 mm 0.5 mm 12.7 mm

» for glass, ceramics, rocks

92002398 1 Pcs.  76 mm 0.3 mm 12.7 mm

92002402 1 Pcs.  102 mm 0.3 mm 12.7 mm

92002406 1 Pcs.  127 mm 0.5 mm 12.7 mm

92002410 1 Pcs.  152 mm 0.5 mm 12.7 mm

» for hard metals

92002400 1 Pcs.  76 mm 0.3 mm 12.7 mm

92002404 1 Pcs.  102 mm 0.3 mm 12.7 mm

92002408 1 Pcs.  127 mm 0.5 mm 12.7 mm

92002412 1 Pcs.  152 mm 0.5 mm 12.7 mm

» for plastic, rubber on request

Cut-off wheels  
for precision cut-off machines

Cutting
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Item No. Unit Description

Accessories for hot mounting

Accessories for hot mounting

92002660 90 ml Silicon paste, anti-stick agent

92002661 200 ml Silicon spray, anti-stick agent

92004441 1 Pcs. Brass brush for cleaning of hot mounting press

92002658 1 Pcs. Funnel for hot mounting material

92002715 1 Pcs. Square bottle with screw-top for approx. 1 ltr. mounting material

92002657 100 Pcs. Angle adapter for angled polishing, 10°

92001716 10 Pcs. Dosing spoon for hot and cold mounting material, 13 ml

92002662 100 Pcs. Steel clip for for aligning thin samples in mould

92002663 100 Pcs. Plastic clip for aligning thin samples in mould, transparent

92002707 100 Pcs. Plastic clip for aligning thin samples in mould, black

92002708 100 Pcs. Plastic clip for aligning thin samples in mould, red

92002709 100 Pcs. Plastic clip for aligning thin samples in mould, grey

Hot mounting

Mounting

Properties of hot mounting materials

Mounting material Recommended Application Basis/ Filler Hardness 
(Shore D)

Removal rate 
(grindability)

Bakelite
(black, red, green)

Routine work, soft to medium-hard materials, 
good for padding

Phenolic resin/ 
wood flour

92 medium

Epo black Gap-free mounting, edge examination, 
medium-hard to hard materials

Epoxy resin/
minerals and glass 
fiber

93 very low

Duroplast black Conductive, SEM-analysis,
electrolytic polishing

Phenolic resin/ 
graphite 

89 medium

Duroplast blue Gap-free mounting, edge examination,
soft to medium-hard materials,
recommended for grinding stones

Phenolic resin/
glass fiber

92 low

Thermoplast Transparent mounting, targeted preparation,
good for padding, marking

Acrylic resin 86 medium
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METALOGRAFİK NUMUNE 
HAZIRLAMA SARF 

MALZEMELERİ
Abrasiv Kesme Diskleri GALAXY  DİSKLERİBakalite Alma Sarfları

Kesme Diski Seçim Tablosu

ATM alüminyum, dökme  
demir, çelik, bakır, titanyum 
gibi farklı malzemeler için 
farklı kesme diskleri ile 200 
mm ile 800 mm çapa ka-
dar alternatifler ile çözüm 
sunmaktadır. Anti korozif 
özellikte kesme sıvısı bu 
performansı daha da yük-
seltmektedir.
 
Elmas Kesme Diskleri: 
Metalden, plastiğe, seramik-
ten, cama  kadar pek çok 
uygulama için farklı özellik-
lerde üretilmiştir. Amacına 
uygun olan elmas  kesme 
diski ile en iyi performans 
alınır.100mm’den 200mm 
çapa kadar farklı boyutlara 
sahiptir.

Standart zımpara kağıtla-
rının haricinde  ATM olarak  
‘’GALAXY’’  diye adlan-
dırdığımız özel aşındırma 
ve parlatma disklerimiz  
mevcuttur. Bu şekilde 
aşındırma işlemi için mini-
mum zaman harcanması 
amaçlanmaktadır.200mm 
çaptan 300 mm çapa ka-
dar alternatifler mevcuttur.

Sıcak Bakalit Tozları:
Fenolik, epoksi ve akrilik  
türleri ile istenilen uygula-
maya göre sizlere alterna-
tifler sunulmaktadır. SEM 
gibi uygulamalar için dahi 
ürünlerimiz mevcuttur
Soğuk Bakalit Kitleri: 
Akrilik ve epoksi alternatifler 
mevcuttur. Çeşitli  çap ve 
boyutlarda soğuk bakalit 
kalıpları ve uygulamaları-
nıza çözümler için bizimle 
temasa geçiniz. 
Bakalit Alma Aksesuarları: 
ATM bakalit hazırlamada 
zamandan kazanmak ve 
daha pratik çözümler için 
karıştırma kapları, plastik 
ve çelik  klipsler ile alterna-
tif seçenekler sunmaktadır.
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Item No. Unit Description

Premium cut-off wheels for wet abrasive cut-off machines
 Ø Thickness  Arbor Size Bond Type

NF-A - for non-ferrous metals (30-300HV)

95012531 10 Pcs.  250 mm 1.5 mm 32 mm SiC / Resin NF-A, Purple

95012538 10 Pcs.  300 mm 2.0 mm 32 mm SiC / Resin NF-A, Purple

95012545 10 Pcs.  350 mm 2.2 mm 32 mm SiC / Resin NF-A, Purple

95012552 10 Pcs.  400 mm 3.0 mm 32 mm SiC / Resin NF-A, Purple

95012566 5 Pcs.  500 mm 4.0 mm 32 mm SiC / Resin NF-A, Purple

95012573 5 Pcs.  600 mm 4.5 mm 40 mm SiC / Resin NF-A, Purple

Ti-A - for Titanium and alloys, refractory metals

95012530 10 Pcs.  250 mm 1.5 mm 32 mm SiC / Resin Ti-A, Pink

95012537 10 Pcs.  300 mm 2.0 mm 32 mm SiC / Resin Ti-A, Pink

95012544 10 Pcs.  350 mm 2.2 mm 32 mm SiC / Resin Ti-A, Pink

95012551 10 Pcs.  400 mm 3.0 mm 32 mm SiC / Resin Ti-A, Pink

95012565 5 Pcs.  500 mm 4.0 mm 32 mm SiC / Resin Ti-A, Pink

95012572 5 Pcs.  600 mm 4.5 mm 40 mm SiC / Resin Ti-A, Pink

Cut-off wheels  
for wet abrasive cut-off machines

Cutting

ATM type description

old new
C FS-E
D FS-D
H FS-C

E, I FS-B
E, I FS-A

F Ti-A
E NF-A

NEW

Cut-off wheel selection according to material hardness

Ty
pe

  
de

sc
rip

tio
n Rubber bonded

B 400-700 HV

A 50-500 HV

Resin bonded

Ty
pe

 d
es

cr
ip

tio
n

FS-

E >550 HV

D 400-700 HV

C 300-550 HV

B 200-450 HV

A soft, ferrous metals  (30-300 HV)

Ti- A ductile metals

NF- A non-ferrous metals

soft medium soft medium hard hard very hard

HV 30 50 80 120 180 250 350 500 700 940

HRC 22 36 49 60 68

for high-speed steels, heat-treated steels, non-corrosive steels

very hard, ferrous metals

hard, ferrous metals

medium hard, ferrous metals

medium soft, ferrous metals

Universal wheel, soft and hard metals, Superalloys

Advantages
- Excellent surface quality

- Shorter cutting times

- Optimized blade wear out ratio

- Colour coding for simplified identification
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Item No. Unit Description

Premium cut-off wheels for wet abrasive cut-off machines
 Ø Thickness  Arbor Size Bond Type

FS-A - for soft steel (30-300HV), non-ferrous metals, polymer

95012529 10 Pcs.  250 mm 1.5 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-A, Red

95012536 10 Pcs.  300 mm 2.0 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-A, Red

95012543 10 Pcs.  350 mm 2.2 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-A, Red

95012550 10 Pcs.  400 mm 3.0 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-A, Red

95012564 5 Pcs.  500 mm 4.0 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-A, Red

95012571 5 Pcs.  600 mm 4.5 mm 40 mm Al2O3 / Resin FS-A, Red

FS-B - for medium soft steel (200-450HV)

95012528 10 Pcs.  250 mm 1.5 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-B, Orange

95012535 10 Pcs.  300 mm 2.0 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-B, Orange

95012542 10 Pcs.  350 mm 2.2 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-B, Orange

95012549 10 Pcs.  400 mm 3.0 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-B, Orange

95012563 5 Pcs.  500 mm 4.0 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-B, Orange

95012570 5 Pcs.  600 mm 4.5 mm 40 mm Al2O3 / Resin FS-B, Orange

FS-C - for medium hard steel (300-550HV), case hardened, nitrided steels

95012527 10 Pcs.  250 mm 1.5 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-C, Yellow

95012534 10 Pcs.  300 mm 2.0 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-C, Yellow

95012541 10 Pcs.  350 mm 2.2 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-C, Yellow

95012548 10 Pcs.  400 mm 3.0 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-C, Yellow

95012562 5 Pcs.  500 mm 4.0 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-C, Yellow

95012569 5 Pcs.  600 mm 4.5 mm 40 mm Al2O3 / Resin FS-C, Yellow

FS-D - for hard steels (400-700HV), annealed, carborised steels

95012526 10 Pcs.  250 mm 1.5 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-D, Green

95012533 10 Pcs.  300 mm 2.0 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-D, Green

95012540 10 Pcs.  350 mm 2.2 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-D, Green

95012547 10 Pcs.  400 mm 3.0 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-D, Green

95012561 5 Pcs.  500 mm 4.0 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-D, Green

95012568 5 Pcs.  600 mm 4.5 mm 40 mm Al2O3 / Resin FS-D, Green

FS-E - for very hard steels (>550HV)

95012525 10 Pcs.  250 mm 1.5 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-E, Blue

95012532 10 Pcs.  300 mm 2.0 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-E, Blue

95012539 10 Pcs.  350 mm 2.2 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-E, Blue

95012546 10 Pcs.  400 mm 3.0 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-E, Blue

95012560 5 Pcs.  500 mm 4.0 mm 32 mm Al2O3 / Resin FS-E, Blue

95012567 5 Pcs.  600 mm 4.5 mm 40 mm Al2O3 / Resin FS-E, Blue

Cut-off wheels  
for wet abrasive cut-off machines

Cutting

NEW

ATM type desription

old new
C FS-E
D FS-D
H FS-C

E, I FS-B
E, I FS-A

F Ti-A
E NF-A

Kesme Diski 
Karşılaştırma Tablosu

Eski Yeni



METALOGRAFİK NUMUNE 
HAZIRLAMA SARF 

MALZEMELERİ
Zımparalar Parlatma Keçeleri
200mm çaptan 300mm 
çapa kadar 60 grit ile 
4000 grit arasındaki bütün 
zımpara türleri bulumakta-
dır. Düz zımpara, yapışkan-
lı zımpara ve folyo zımpa-
ra olmak üzere alternatif 
zımparalar sunulmaktadır.

Parlatılması istenen mal-
zemeye uygun farklı özellik 
ve dokularda  farklı keçe 
alternatifleri mevcuttur. 
Kaba parlatma, parlatma 
ve son parlatma adımları  
gibi farklı  isteklere uygun 
ürünleri sağlayabilmek-
teyiz. 200 mm çaptan 
300mm çapa kadar alter-
natifler mevcuttur.

 Replika SetiElmas Süspansiyonları
Replika set  malzemelerin  replika işle-
mi için uygulanan bütün bir sistemdir. 
Kullanımı  kolay ve güvenilirdir. Ve rep-
likası alınacak malzeme ile uyumludur. 
Replika set replikası yüksek kopma 
direnci ve esnekliğe sahip olduğundan 
girintili geometriye sahip yüzeylerden 
herhangi bir hasara uğramadan kolay-
ca ayrılabilir. 

Elmas süspansiyon ve pastalar 1-3-6-
9-15 mikron’luk tane boyut  alternatif-
lerinin yanı sıra uygulamaya göre tek 
ve çok kristalli alternatiflere de sahiptir. 
Elmas süspansiyonlar  250 - 400 ml ve 
1000 ml lik hacimlerde, pastalar ise 
10 gr’lık enjektörlerde sağlanmaktadır. 
Elmas yayma sıvısı ise 1 lt veya 5 lt 
olarak  sağlanmaktadır.
Alümina  Süspansiyonlar:
Alümina  ve koloidal  silika  gibi son 
parlatma süspansiyonları ile  0,06 -0,1 
– 0,3 ve 1 mikronluk  olarak 1 lt olarak 
sağlanmaktadır.  w w w . a t m - m . c o m
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15 / 9 / 6 µm

Weiches Wolltuch
Soft wool cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008810    92008811 92008812

M 92008813  92008814 92008815

ga m m a

9 / 6 / 3 µm

s i gm a

6 / 3 / 1 µm

e Ps i lo n

 
3 / 1 µm

D e lta

9 / 6 / 3 µm

K a PPa

25 / 15 / 9 µm

a l Ph a Β Г

Σ

Δ

Ε Ι Ζ

Κ Ω λ

Α

Ze ta

 
3 / 1 µm

sehr hartes, perforiertes chemiefasertuch
Very hard, perforated, chemotextile cloth

keramik, hartmetall, stahl, grauguss, aluminium
Ceramic, hard metal, steel, cast iron, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002555 92002564 92002573

M 95001469 95001470 95001471

  to n e r d e  
a lu M i n a

  ox i d s u s p e n s i o n e n      
ox i d e  s u s p e n s i o n s

   d i a M a n t 
d i a M o n d

   e n d p o l i e r e n       
f i n a l  p o l i s h i n g

  vo r p o l i e r e n 
p r e - p o l i s h i n g

Weicher polierfilz
Soft felt cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002563   92002572 92002581

om ega

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, edelmetalle, kunststoffe, schichten, aluminium
C-steels, precious metal, coatings, plastics, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008801 92008802 92008803

M 92008804 92008805 92008806

i ota

 
3 / 1 µm

atm gmBh  ∙  eMil-reinert-str. 2 ∙  d-57636 MaMMelzens  =  s e l B s t k l e B e n d/s e l f -a d h es i v e                                  M  =  M ag n e t i s c h/M ag n e t i c

hartes chemiefasertuch
Hard chemotextile cloth

hartmetall, Mineralien, keramik, titan, tantal
Hard metal, minerals, ceramic, titanium, tantalum

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005678 92005679 92005680

M 92008798 92008799 92008800

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, nichteisenmetalle, schichten,
kunststoffe (gfk, cfk)

C-steels, non-ferrous metals, coatings, plastic (GPR, CFK)
Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002558  92002567 92002576

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien
For all material

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005681 92005683 92005684

M 92008807 92008808 92008809

kurzgeflocktes, mittelhartes synthetiktuch
Short-nap, medium hard synthetic cloth

für alle Materialien mittlerer und hoher härte
For all medium and very hard materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92004411   92004412 92004413

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien, bes. ti-ni-Werkstoffe
For all materials, esp. titanium, nickel

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95002393 95002394 95002395

M 95002396 95002397 95002398

Weiches synthetiktuch (chemikalienbeständig)
Soft, porous, synthetic cloth (chemical resistant)

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002562 92002571 92002580

M 92008816 92008817 92008818

aufgerautes, strukturiertes synthetiktuch
Short-nap, structured synthetic cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95003597 95003598 92003599

M 9503600   95003601 95003611

l a m B Da
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15 / 9 / 6 µm

Weiches Wolltuch
Soft wool cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008810    92008811 92008812

M 92008813  92008814 92008815

ga m m a

9 / 6 / 3 µm

s i gm a

6 / 3 / 1 µm

e Ps i lo n

 
3 / 1 µm

D e lta

9 / 6 / 3 µm

K a PPa

25 / 15 / 9 µm

a l Ph a Β Г

Σ

Δ

Ε Ι Ζ

Κ Ω λ

Α

Ze ta

 
3 / 1 µm

sehr hartes, perforiertes chemiefasertuch
Very hard, perforated, chemotextile cloth

keramik, hartmetall, stahl, grauguss, aluminium
Ceramic, hard metal, steel, cast iron, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002555 92002564 92002573

M 95001469 95001470 95001471

  to n e r d e  
a lu M i n a

  ox i d s u s p e n s i o n e n      
ox i d e  s u s p e n s i o n s

   d i a M a n t 
d i a M o n d

   e n d p o l i e r e n       
f i n a l  p o l i s h i n g

  vo r p o l i e r e n 
p r e - p o l i s h i n g

Weicher polierfilz
Soft felt cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002563   92002572 92002581

om ega

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, edelmetalle, kunststoffe, schichten, aluminium
C-steels, precious metal, coatings, plastics, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008801 92008802 92008803

M 92008804 92008805 92008806

i ota

 
3 / 1 µm

atm gmBh  ∙  eMil-reinert-str. 2 ∙  d-57636 MaMMelzens  =  s e l B s t k l e B e n d/s e l f -a d h es i v e                                  M  =  M ag n e t i s c h/M ag n e t i c

hartes chemiefasertuch
Hard chemotextile cloth

hartmetall, Mineralien, keramik, titan, tantal
Hard metal, minerals, ceramic, titanium, tantalum

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005678 92005679 92005680

M 92008798 92008799 92008800

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, nichteisenmetalle, schichten,
kunststoffe (gfk, cfk)

C-steels, non-ferrous metals, coatings, plastic (GPR, CFK)
Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002558  92002567 92002576

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien
For all material

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005681 92005683 92005684

M 92008807 92008808 92008809

kurzgeflocktes, mittelhartes synthetiktuch
Short-nap, medium hard synthetic cloth

für alle Materialien mittlerer und hoher härte
For all medium and very hard materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92004411   92004412 92004413

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien, bes. ti-ni-Werkstoffe
For all materials, esp. titanium, nickel

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95002393 95002394 95002395

M 95002396 95002397 95002398

Weiches synthetiktuch (chemikalienbeständig)
Soft, porous, synthetic cloth (chemical resistant)

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002562 92002571 92002580

M 92008816 92008817 92008818

aufgerautes, strukturiertes synthetiktuch
Short-nap, structured synthetic cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95003597 95003598 92003599

M 9503600   95003601 95003611

l a m B Da
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15 / 9 / 6 µm

Weiches Wolltuch
Soft wool cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008810    92008811 92008812

M 92008813  92008814 92008815

ga m m a

9 / 6 / 3 µm

s i gm a

6 / 3 / 1 µm

e Ps i lo n

 
3 / 1 µm

D e lta

9 / 6 / 3 µm

K a PPa

25 / 15 / 9 µm

a l Ph a Β Г

Σ

Δ

Ε Ι Ζ

Κ Ω λ

Α

Ze ta

 
3 / 1 µm

sehr hartes, perforiertes chemiefasertuch
Very hard, perforated, chemotextile cloth

keramik, hartmetall, stahl, grauguss, aluminium
Ceramic, hard metal, steel, cast iron, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002555 92002564 92002573

M 95001469 95001470 95001471

  to n e r d e  
a lu M i n a

  ox i d s u s p e n s i o n e n      
ox i d e  s u s p e n s i o n s

   d i a M a n t 
d i a M o n d

   e n d p o l i e r e n       
f i n a l  p o l i s h i n g

  vo r p o l i e r e n 
p r e - p o l i s h i n g

Weicher polierfilz
Soft felt cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002563   92002572 92002581

om ega

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, edelmetalle, kunststoffe, schichten, aluminium
C-steels, precious metal, coatings, plastics, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008801 92008802 92008803

M 92008804 92008805 92008806

i ota

 
3 / 1 µm

atm gmBh  ∙  eMil-reinert-str. 2 ∙  d-57636 MaMMelzens  =  s e l B s t k l e B e n d/s e l f -a d h es i v e                                  M  =  M ag n e t i s c h/M ag n e t i c

hartes chemiefasertuch
Hard chemotextile cloth

hartmetall, Mineralien, keramik, titan, tantal
Hard metal, minerals, ceramic, titanium, tantalum

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005678 92005679 92005680

M 92008798 92008799 92008800

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, nichteisenmetalle, schichten,
kunststoffe (gfk, cfk)

C-steels, non-ferrous metals, coatings, plastic (GPR, CFK)
Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002558  92002567 92002576

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien
For all material

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005681 92005683 92005684

M 92008807 92008808 92008809

kurzgeflocktes, mittelhartes synthetiktuch
Short-nap, medium hard synthetic cloth

für alle Materialien mittlerer und hoher härte
For all medium and very hard materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92004411   92004412 92004413

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien, bes. ti-ni-Werkstoffe
For all materials, esp. titanium, nickel

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95002393 95002394 95002395

M 95002396 95002397 95002398

Weiches synthetiktuch (chemikalienbeständig)
Soft, porous, synthetic cloth (chemical resistant)

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002562 92002571 92002580

M 92008816 92008817 92008818

aufgerautes, strukturiertes synthetiktuch
Short-nap, structured synthetic cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95003597 95003598 92003599

M 9503600   95003601 95003611

l a m B Da
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15 / 9 / 6 µm

Weiches Wolltuch
Soft wool cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008810    92008811 92008812

M 92008813  92008814 92008815

ga m m a

9 / 6 / 3 µm

s i gm a

6 / 3 / 1 µm

e Ps i lo n

 
3 / 1 µm

D e lta

9 / 6 / 3 µm

K a PPa

25 / 15 / 9 µm

a l Ph a Β Г

Σ

Δ

Ε Ι Ζ

Κ Ω λ

Α

Ze ta

 
3 / 1 µm

sehr hartes, perforiertes chemiefasertuch
Very hard, perforated, chemotextile cloth

keramik, hartmetall, stahl, grauguss, aluminium
Ceramic, hard metal, steel, cast iron, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002555 92002564 92002573

M 95001469 95001470 95001471

  to n e r d e  
a lu M i n a

  ox i d s u s p e n s i o n e n      
ox i d e  s u s p e n s i o n s

   d i a M a n t 
d i a M o n d

   e n d p o l i e r e n       
f i n a l  p o l i s h i n g

  vo r p o l i e r e n 
p r e - p o l i s h i n g

Weicher polierfilz
Soft felt cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002563   92002572 92002581

om ega

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, edelmetalle, kunststoffe, schichten, aluminium
C-steels, precious metal, coatings, plastics, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008801 92008802 92008803

M 92008804 92008805 92008806

i ota

 
3 / 1 µm

atm gmBh  ∙  eMil-reinert-str. 2 ∙  d-57636 MaMMelzens  =  s e l B s t k l e B e n d/s e l f -a d h es i v e                                  M  =  M ag n e t i s c h/M ag n e t i c

hartes chemiefasertuch
Hard chemotextile cloth

hartmetall, Mineralien, keramik, titan, tantal
Hard metal, minerals, ceramic, titanium, tantalum

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005678 92005679 92005680

M 92008798 92008799 92008800

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, nichteisenmetalle, schichten,
kunststoffe (gfk, cfk)

C-steels, non-ferrous metals, coatings, plastic (GPR, CFK)
Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002558  92002567 92002576

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien
For all material

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005681 92005683 92005684

M 92008807 92008808 92008809

kurzgeflocktes, mittelhartes synthetiktuch
Short-nap, medium hard synthetic cloth

für alle Materialien mittlerer und hoher härte
For all medium and very hard materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92004411   92004412 92004413

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien, bes. ti-ni-Werkstoffe
For all materials, esp. titanium, nickel

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95002393 95002394 95002395

M 95002396 95002397 95002398

Weiches synthetiktuch (chemikalienbeständig)
Soft, porous, synthetic cloth (chemical resistant)

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002562 92002571 92002580

M 92008816 92008817 92008818

aufgerautes, strukturiertes synthetiktuch
Short-nap, structured synthetic cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95003597 95003598 92003599

M 9503600   95003601 95003611

l a m B Da

 w w w . a t m - m . c o m
P o l i e rt ü c h e r  -  P o l i s h i n g  c lot hs

Bestü
c

k
t in

 d
en

 W
esterW

a
ld

-W
erk

stä
tten

  –  a
n

erk
a

n
n

te W
erk

stä
tten

 fü
r Beh

in
d

erte M
en

sc
h

en
 (W

fBM
)

th
e c

lo
th

-sa
M

ples h
a

v
e Been

 c
u

t a
n

d
 g

lu
ed

 o
n

 By h
a

n
d

ic
a

pped
 peo

ple o
f th

e „W
esterW

a
ld

 W
erk

stä
tten

“ (o
ffic

ia
lly a

ppro
v

ed
 sh

eltered
 W

o
rk

sh
o

ps)

B e ta

15 / 9 / 6 µm

Weiches Wolltuch
Soft wool cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008810    92008811 92008812

M 92008813  92008814 92008815

ga m m a

9 / 6 / 3 µm

s i gm a

6 / 3 / 1 µm

e Ps i lo n

 
3 / 1 µm

D e lta

9 / 6 / 3 µm

K a PPa

25 / 15 / 9 µm

a l Ph a Β Г

Σ

Δ

Ε Ι Ζ

Κ Ω λ

Α

Ze ta

 
3 / 1 µm

sehr hartes, perforiertes chemiefasertuch
Very hard, perforated, chemotextile cloth

keramik, hartmetall, stahl, grauguss, aluminium
Ceramic, hard metal, steel, cast iron, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002555 92002564 92002573

M 95001469 95001470 95001471

  to n e r d e  
a lu M i n a

  ox i d s u s p e n s i o n e n      
ox i d e  s u s p e n s i o n s

   d i a M a n t 
d i a M o n d

   e n d p o l i e r e n       
f i n a l  p o l i s h i n g

  vo r p o l i e r e n 
p r e - p o l i s h i n g

Weicher polierfilz
Soft felt cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002563   92002572 92002581

om ega

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, edelmetalle, kunststoffe, schichten, aluminium
C-steels, precious metal, coatings, plastics, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008801 92008802 92008803

M 92008804 92008805 92008806

i ota

 
3 / 1 µm

atm gmBh  ∙  eMil-reinert-str. 2 ∙  d-57636 MaMMelzens  =  s e l B s t k l e B e n d/s e l f -a d h es i v e                                  M  =  M ag n e t i s c h/M ag n e t i c

hartes chemiefasertuch
Hard chemotextile cloth

hartmetall, Mineralien, keramik, titan, tantal
Hard metal, minerals, ceramic, titanium, tantalum

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005678 92005679 92005680

M 92008798 92008799 92008800

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, nichteisenmetalle, schichten,
kunststoffe (gfk, cfk)

C-steels, non-ferrous metals, coatings, plastic (GPR, CFK)
Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002558  92002567 92002576

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien
For all material

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005681 92005683 92005684

M 92008807 92008808 92008809

kurzgeflocktes, mittelhartes synthetiktuch
Short-nap, medium hard synthetic cloth

für alle Materialien mittlerer und hoher härte
For all medium and very hard materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92004411   92004412 92004413

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien, bes. ti-ni-Werkstoffe
For all materials, esp. titanium, nickel

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95002393 95002394 95002395

M 95002396 95002397 95002398

Weiches synthetiktuch (chemikalienbeständig)
Soft, porous, synthetic cloth (chemical resistant)

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002562 92002571 92002580

M 92008816 92008817 92008818

aufgerautes, strukturiertes synthetiktuch
Short-nap, structured synthetic cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95003597 95003598 92003599

M 9503600   95003601 95003611

l a m B Da
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15 / 9 / 6 µm

Weiches Wolltuch
Soft wool cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008810    92008811 92008812

M 92008813  92008814 92008815

ga m m a

9 / 6 / 3 µm

s i gm a

6 / 3 / 1 µm

e Ps i lo n

 
3 / 1 µm

D e lta

9 / 6 / 3 µm

K a PPa

25 / 15 / 9 µm

a l Ph a Β Г

Σ

Δ

Ε Ι Ζ

Κ Ω λ

Α

Ze ta

 
3 / 1 µm

sehr hartes, perforiertes chemiefasertuch
Very hard, perforated, chemotextile cloth

keramik, hartmetall, stahl, grauguss, aluminium
Ceramic, hard metal, steel, cast iron, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002555 92002564 92002573

M 95001469 95001470 95001471

  to n e r d e  
a lu M i n a

  ox i d s u s p e n s i o n e n      
ox i d e  s u s p e n s i o n s

   d i a M a n t 
d i a M o n d

   e n d p o l i e r e n       
f i n a l  p o l i s h i n g

  vo r p o l i e r e n 
p r e - p o l i s h i n g

Weicher polierfilz
Soft felt cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002563   92002572 92002581

om ega

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, edelmetalle, kunststoffe, schichten, aluminium
C-steels, precious metal, coatings, plastics, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008801 92008802 92008803

M 92008804 92008805 92008806

i ota

 
3 / 1 µm

atm gmBh  ∙  eMil-reinert-str. 2 ∙  d-57636 MaMMelzens  =  s e l B s t k l e B e n d/s e l f -a d h es i v e                                  M  =  M ag n e t i s c h/M ag n e t i c

hartes chemiefasertuch
Hard chemotextile cloth

hartmetall, Mineralien, keramik, titan, tantal
Hard metal, minerals, ceramic, titanium, tantalum

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005678 92005679 92005680

M 92008798 92008799 92008800

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, nichteisenmetalle, schichten,
kunststoffe (gfk, cfk)

C-steels, non-ferrous metals, coatings, plastic (GPR, CFK)
Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002558  92002567 92002576

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien
For all material

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005681 92005683 92005684

M 92008807 92008808 92008809

kurzgeflocktes, mittelhartes synthetiktuch
Short-nap, medium hard synthetic cloth

für alle Materialien mittlerer und hoher härte
For all medium and very hard materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92004411   92004412 92004413

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien, bes. ti-ni-Werkstoffe
For all materials, esp. titanium, nickel

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95002393 95002394 95002395

M 95002396 95002397 95002398

Weiches synthetiktuch (chemikalienbeständig)
Soft, porous, synthetic cloth (chemical resistant)

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002562 92002571 92002580

M 92008816 92008817 92008818

aufgerautes, strukturiertes synthetiktuch
Short-nap, structured synthetic cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95003597 95003598 92003599

M 9503600   95003601 95003611

l a m B Da
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15 / 9 / 6 µm

Weiches Wolltuch
Soft wool cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008810    92008811 92008812

M 92008813  92008814 92008815

ga m m a

9 / 6 / 3 µm

s i gm a

6 / 3 / 1 µm

e Ps i lo n

 
3 / 1 µm

D e lta

9 / 6 / 3 µm

K a PPa

25 / 15 / 9 µm

a l Ph a Β Г

Σ

Δ

Ε Ι Ζ

Κ Ω λ

Α

Ze ta

 
3 / 1 µm

sehr hartes, perforiertes chemiefasertuch
Very hard, perforated, chemotextile cloth

keramik, hartmetall, stahl, grauguss, aluminium
Ceramic, hard metal, steel, cast iron, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002555 92002564 92002573

M 95001469 95001470 95001471

  to n e r d e  
a lu M i n a

  ox i d s u s p e n s i o n e n      
ox i d e  s u s p e n s i o n s

   d i a M a n t 
d i a M o n d

   e n d p o l i e r e n       
f i n a l  p o l i s h i n g

  vo r p o l i e r e n 
p r e - p o l i s h i n g

Weicher polierfilz
Soft felt cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002563   92002572 92002581

om ega

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, edelmetalle, kunststoffe, schichten, aluminium
C-steels, precious metal, coatings, plastics, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008801 92008802 92008803

M 92008804 92008805 92008806

i ota

 
3 / 1 µm

atm gmBh  ∙  eMil-reinert-str. 2 ∙  d-57636 MaMMelzens  =  s e l B s t k l e B e n d/s e l f -a d h es i v e                                  M  =  M ag n e t i s c h/M ag n e t i c

hartes chemiefasertuch
Hard chemotextile cloth

hartmetall, Mineralien, keramik, titan, tantal
Hard metal, minerals, ceramic, titanium, tantalum

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005678 92005679 92005680

M 92008798 92008799 92008800

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, nichteisenmetalle, schichten,
kunststoffe (gfk, cfk)

C-steels, non-ferrous metals, coatings, plastic (GPR, CFK)
Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002558  92002567 92002576

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien
For all material

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005681 92005683 92005684

M 92008807 92008808 92008809

kurzgeflocktes, mittelhartes synthetiktuch
Short-nap, medium hard synthetic cloth

für alle Materialien mittlerer und hoher härte
For all medium and very hard materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92004411   92004412 92004413

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien, bes. ti-ni-Werkstoffe
For all materials, esp. titanium, nickel

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95002393 95002394 95002395

M 95002396 95002397 95002398

Weiches synthetiktuch (chemikalienbeständig)
Soft, porous, synthetic cloth (chemical resistant)

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002562 92002571 92002580

M 92008816 92008817 92008818

aufgerautes, strukturiertes synthetiktuch
Short-nap, structured synthetic cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95003597 95003598 92003599

M 9503600   95003601 95003611

l a m B Da
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15 / 9 / 6 µm

Weiches Wolltuch
Soft wool cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008810    92008811 92008812

M 92008813  92008814 92008815

ga m m a

9 / 6 / 3 µm

s i gm a

6 / 3 / 1 µm

e Ps i lo n

 
3 / 1 µm

D e lta

9 / 6 / 3 µm

K a PPa

25 / 15 / 9 µm

a l Ph a Β Г

Σ

Δ

Ε Ι Ζ

Κ Ω λ

Α

Ze ta

 
3 / 1 µm

sehr hartes, perforiertes chemiefasertuch
Very hard, perforated, chemotextile cloth

keramik, hartmetall, stahl, grauguss, aluminium
Ceramic, hard metal, steel, cast iron, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002555 92002564 92002573

M 95001469 95001470 95001471

  to n e r d e  
a lu M i n a

  ox i d s u s p e n s i o n e n      
ox i d e  s u s p e n s i o n s

   d i a M a n t 
d i a M o n d

   e n d p o l i e r e n       
f i n a l  p o l i s h i n g

  vo r p o l i e r e n 
p r e - p o l i s h i n g

Weicher polierfilz
Soft felt cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002563   92002572 92002581

om ega

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, edelmetalle, kunststoffe, schichten, aluminium
C-steels, precious metal, coatings, plastics, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008801 92008802 92008803

M 92008804 92008805 92008806

i ota

 
3 / 1 µm

atm gmBh  ∙  eMil-reinert-str. 2 ∙  d-57636 MaMMelzens  =  s e l B s t k l e B e n d/s e l f -a d h es i v e                                  M  =  M ag n e t i s c h/M ag n e t i c

hartes chemiefasertuch
Hard chemotextile cloth

hartmetall, Mineralien, keramik, titan, tantal
Hard metal, minerals, ceramic, titanium, tantalum

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005678 92005679 92005680

M 92008798 92008799 92008800

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, nichteisenmetalle, schichten,
kunststoffe (gfk, cfk)

C-steels, non-ferrous metals, coatings, plastic (GPR, CFK)
Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002558  92002567 92002576

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien
For all material

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005681 92005683 92005684

M 92008807 92008808 92008809

kurzgeflocktes, mittelhartes synthetiktuch
Short-nap, medium hard synthetic cloth

für alle Materialien mittlerer und hoher härte
For all medium and very hard materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92004411   92004412 92004413

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien, bes. ti-ni-Werkstoffe
For all materials, esp. titanium, nickel

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95002393 95002394 95002395

M 95002396 95002397 95002398

Weiches synthetiktuch (chemikalienbeständig)
Soft, porous, synthetic cloth (chemical resistant)

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002562 92002571 92002580

M 92008816 92008817 92008818

aufgerautes, strukturiertes synthetiktuch
Short-nap, structured synthetic cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95003597 95003598 92003599

M 9503600   95003601 95003611
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15 / 9 / 6 µm

Weiches Wolltuch
Soft wool cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008810    92008811 92008812

M 92008813  92008814 92008815

ga m m a

9 / 6 / 3 µm

s i gm a

6 / 3 / 1 µm

e Ps i lo n

 
3 / 1 µm

D e lta

9 / 6 / 3 µm

K a PPa

25 / 15 / 9 µm

a l Ph a Β Г

Σ

Δ

Ε Ι Ζ

Κ Ω λ

Α

Ze ta

 
3 / 1 µm

sehr hartes, perforiertes chemiefasertuch
Very hard, perforated, chemotextile cloth

keramik, hartmetall, stahl, grauguss, aluminium
Ceramic, hard metal, steel, cast iron, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002555 92002564 92002573

M 95001469 95001470 95001471

  to n e r d e  
a lu M i n a

  ox i d s u s p e n s i o n e n      
ox i d e  s u s p e n s i o n s

   d i a M a n t 
d i a M o n d

   e n d p o l i e r e n       
f i n a l  p o l i s h i n g

  vo r p o l i e r e n 
p r e - p o l i s h i n g

Weicher polierfilz
Soft felt cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002563   92002572 92002581

om ega

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, edelmetalle, kunststoffe, schichten, aluminium
C-steels, precious metal, coatings, plastics, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008801 92008802 92008803

M 92008804 92008805 92008806

i ota

 
3 / 1 µm

atm gmBh  ∙  eMil-reinert-str. 2 ∙  d-57636 MaMMelzens  =  s e l B s t k l e B e n d/s e l f -a d h es i v e                                  M  =  M ag n e t i s c h/M ag n e t i c

hartes chemiefasertuch
Hard chemotextile cloth

hartmetall, Mineralien, keramik, titan, tantal
Hard metal, minerals, ceramic, titanium, tantalum

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005678 92005679 92005680

M 92008798 92008799 92008800

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, nichteisenmetalle, schichten,
kunststoffe (gfk, cfk)

C-steels, non-ferrous metals, coatings, plastic (GPR, CFK)
Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002558  92002567 92002576

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien
For all material

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005681 92005683 92005684

M 92008807 92008808 92008809

kurzgeflocktes, mittelhartes synthetiktuch
Short-nap, medium hard synthetic cloth

für alle Materialien mittlerer und hoher härte
For all medium and very hard materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92004411   92004412 92004413

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien, bes. ti-ni-Werkstoffe
For all materials, esp. titanium, nickel

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95002393 95002394 95002395

M 95002396 95002397 95002398

Weiches synthetiktuch (chemikalienbeständig)
Soft, porous, synthetic cloth (chemical resistant)

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002562 92002571 92002580

M 92008816 92008817 92008818

aufgerautes, strukturiertes synthetiktuch
Short-nap, structured synthetic cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95003597 95003598 92003599

M 9503600   95003601 95003611

l a m B Da
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15 / 9 / 6 µm

Weiches Wolltuch
Soft wool cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008810    92008811 92008812

M 92008813  92008814 92008815

ga m m a

9 / 6 / 3 µm

s i gm a

6 / 3 / 1 µm

e Ps i lo n

 
3 / 1 µm

D e lta

9 / 6 / 3 µm

K a PPa

25 / 15 / 9 µm

a l Ph a Β Г

Σ

Δ
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Κ Ω λ

Α

Ze ta

 
3 / 1 µm

sehr hartes, perforiertes chemiefasertuch
Very hard, perforated, chemotextile cloth

keramik, hartmetall, stahl, grauguss, aluminium
Ceramic, hard metal, steel, cast iron, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002555 92002564 92002573

M 95001469 95001470 95001471

  to n e r d e  
a lu M i n a

  ox i d s u s p e n s i o n e n      
ox i d e  s u s p e n s i o n s

   d i a M a n t 
d i a M o n d

   e n d p o l i e r e n       
f i n a l  p o l i s h i n g

  vo r p o l i e r e n 
p r e - p o l i s h i n g

Weicher polierfilz
Soft felt cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002563   92002572 92002581

om ega

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, edelmetalle, kunststoffe, schichten, aluminium
C-steels, precious metal, coatings, plastics, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008801 92008802 92008803

M 92008804 92008805 92008806

i ota

 
3 / 1 µm

atm gmBh  ∙  eMil-reinert-str. 2 ∙  d-57636 MaMMelzens  =  s e l B s t k l e B e n d/s e l f -a d h es i v e                                  M  =  M ag n e t i s c h/M ag n e t i c

hartes chemiefasertuch
Hard chemotextile cloth

hartmetall, Mineralien, keramik, titan, tantal
Hard metal, minerals, ceramic, titanium, tantalum

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005678 92005679 92005680

M 92008798 92008799 92008800

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, nichteisenmetalle, schichten,
kunststoffe (gfk, cfk)

C-steels, non-ferrous metals, coatings, plastic (GPR, CFK)
Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002558  92002567 92002576

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien
For all material

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005681 92005683 92005684

M 92008807 92008808 92008809

kurzgeflocktes, mittelhartes synthetiktuch
Short-nap, medium hard synthetic cloth

für alle Materialien mittlerer und hoher härte
For all medium and very hard materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92004411   92004412 92004413

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien, bes. ti-ni-Werkstoffe
For all materials, esp. titanium, nickel

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95002393 95002394 95002395

M 95002396 95002397 95002398

Weiches synthetiktuch (chemikalienbeständig)
Soft, porous, synthetic cloth (chemical resistant)

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002562 92002571 92002580

M 92008816 92008817 92008818

aufgerautes, strukturiertes synthetiktuch
Short-nap, structured synthetic cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95003597 95003598 92003599

M 9503600   95003601 95003611

l a m B Da
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15 / 9 / 6 µm

Weiches Wolltuch
Soft wool cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008810    92008811 92008812

M 92008813  92008814 92008815

ga m m a

9 / 6 / 3 µm

s i gm a

6 / 3 / 1 µm

e Ps i lo n

 
3 / 1 µm

D e lta

9 / 6 / 3 µm

K a PPa

25 / 15 / 9 µm

a l Ph a Β Г

Σ

Δ
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Κ Ω λ

Α

Ze ta

 
3 / 1 µm

sehr hartes, perforiertes chemiefasertuch
Very hard, perforated, chemotextile cloth

keramik, hartmetall, stahl, grauguss, aluminium
Ceramic, hard metal, steel, cast iron, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002555 92002564 92002573

M 95001469 95001470 95001471

  to n e r d e  
a lu M i n a

  ox i d s u s p e n s i o n e n      
ox i d e  s u s p e n s i o n s

   d i a M a n t 
d i a M o n d

   e n d p o l i e r e n       
f i n a l  p o l i s h i n g

  vo r p o l i e r e n 
p r e - p o l i s h i n g

Weicher polierfilz
Soft felt cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002563   92002572 92002581

om ega

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, edelmetalle, kunststoffe, schichten, aluminium
C-steels, precious metal, coatings, plastics, aluminium

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92008801 92008802 92008803

M 92008804 92008805 92008806

i ota

 
3 / 1 µm

atm gmBh  ∙  eMil-reinert-str. 2 ∙  d-57636 MaMMelzens  =  s e l B s t k l e B e n d/s e l f -a d h es i v e                                  M  =  M ag n e t i s c h/M ag n e t i c

hartes chemiefasertuch
Hard chemotextile cloth

hartmetall, Mineralien, keramik, titan, tantal
Hard metal, minerals, ceramic, titanium, tantalum

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005678 92005679 92005680

M 92008798 92008799 92008800

Mittelhartes seidentuch
Medium hard silk cloth

c-stähle, nichteisenmetalle, schichten,
kunststoffe (gfk, cfk)

C-steels, non-ferrous metals, coatings, plastic (GPR, CFK)
Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002558  92002567 92002576

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien
For all material

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92005681 92005683 92005684

M 92008807 92008808 92008809

kurzgeflocktes, mittelhartes synthetiktuch
Short-nap, medium hard synthetic cloth

für alle Materialien mittlerer und hoher härte
For all medium and very hard materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92004411   92004412 92004413

kurzgeflocktes, weiches synthetiktuch
Soft, short-nap, synthetic cloth

für alle Materialien, bes. ti-ni-Werkstoffe
For all materials, esp. titanium, nickel

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95002393 95002394 95002395

M 95002396 95002397 95002398

Weiches synthetiktuch (chemikalienbeständig)
Soft, porous, synthetic cloth (chemical resistant)

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 92002562 92002571 92002580

M 92008816 92008817 92008818

aufgerautes, strukturiertes synthetiktuch
Short-nap, structured synthetic cloth

für alle Materialien
For all materials

Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 300 mm

s 95003597 95003598 92003599

M 9503600   95003601 95003611

l a m B Da
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PORTATİF ULTRASONİK (UCI)
SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI

SonoDur2 Portatif Ultrasonik 
Sertlik Ölçme Cihazı
Dokunmatik ekranlı, Vickers elmas uçlu 
prob ile ultrasonik (UCI) yöntemle ölçüm 
yapan portatif sertlik ölçme cihazımızdır. 
Hassasiyeti ve tekrar edilebilirliği son derece 
yüksektir. Rockwell, Brinell, Vickers ve Shore 
sertlik skalalarına göre doğrudan ölçüm 
yapar. 

Test Yükleri HV1 (1kgf), HV5 (5kgf), HV10 (10kgf) 
• HV1: Şertleştirilmiş yüzeylerde sertlik ölçümü (Isıl İşlem Merkezleri) 
• HV5: Genel sertlik ölçümü  
• HV10: “Özel Prob”; kaynak dikişi, keskin köşelerin sertlik ölçümü 
   (Norm EN ISO 1090) ve  Mpa cinsinden çekme mukavemetinin 
   değerlendirmesi (Norm EN ISO 18265 göre çevrim) 

• Tekrar edilebilirliğe ve yüksek ölçüm hassasiyetine sahiptir. 
• Yüksek darbeye dayanımı vardır. İnce sac ve kaynak 
    ölçümlerine olanak sağlar. 
• İnce cidarlı boru gibi malzemelerde hassas ölçüm sonuçları.
• Dişli gibi özel malzemelerin diş kısımlarından hassas ölçümler
   alınabilir.
• Özel hassas dokunmatik ekran ile hızlı kullanım.
• Arayüz veri aktarımı USB bağlantısı, Bluetooth ve WLAN bağlantıları 
   standart olarak sunulmaktadır.

Measuring SpecificationMeasuring Specification

Measuring principle UCI Method, corresponds to DIN 50159, ASTM A1038

Test indenter Vickers diamond 136°

Test loads 
Newton scale (1kgf = 9.81 N)

Motor probes: 1N (0.1 kgf), 3N (0.3kgf) and 8.6 N (0.8 kgf)Test loads 
Newton scale (1kgf = 9.81 N) Handheld Probes: 10N (1 kgf), 49N (5kgf), 98N (10kgf)
Test loads 
Newton scale (1kgf = 9.81 N)

(Other test loads on request)
Hardness scales and range 
accord. to standard conversion 
tables 

Note:
Conversions are acc. to ASTM 
E140-12bƐ1 (2013), EN ISO 
18265-2014, and DIN 50150-2000 
(solely table 1, low-alloyed steel). 
Conversions into tensile strength 
for 98N (10kgf) test load only.

Vickers HV 10 – ca. 2000Hardness scales and range 
accord. to standard conversion 
tables 

Note:
Conversions are acc. to ASTM 
E140-12bƐ1 (2013), EN ISO 
18265-2014, and DIN 50150-2000 
(solely table 1, low-alloyed steel). 
Conversions into tensile strength 
for 98N (10kgf) test load only.

Brinell HB 76 – 618 
Hardness scales and range 
accord. to standard conversion 
tables 

Note:
Conversions are acc. to ASTM 
E140-12bƐ1 (2013), EN ISO 
18265-2014, and DIN 50150-2000 
(solely table 1, low-alloyed steel). 
Conversions into tensile strength 
for 98N (10kgf) test load only.

Knoop HK 87 – 920 (ASTM only)

Hardness scales and range 
accord. to standard conversion 
tables 

Note:
Conversions are acc. to ASTM 
E140-12bƐ1 (2013), EN ISO 
18265-2014, and DIN 50150-2000 
(solely table 1, low-alloyed steel). 
Conversions into tensile strength 
for 98N (10kgf) test load only.

Rockwell HRB 41 – 105 

Hardness scales and range 
accord. to standard conversion 
tables 

Note:
Conversions are acc. to ASTM 
E140-12bƐ1 (2013), EN ISO 
18265-2014, and DIN 50150-2000 
(solely table 1, low-alloyed steel). 
Conversions into tensile strength 
for 98N (10kgf) test load only.

Rockwell HRF 82,6 – 115,1 

Hardness scales and range 
accord. to standard conversion 
tables 

Note:
Conversions are acc. to ASTM 
E140-12bƐ1 (2013), EN ISO 
18265-2014, and DIN 50150-2000 
(solely table 1, low-alloyed steel). 
Conversions into tensile strength 
for 98N (10kgf) test load only.

Rockwell HRC 20,3 – 68 

Hardness scales and range 
accord. to standard conversion 
tables 

Note:
Conversions are acc. to ASTM 
E140-12bƐ1 (2013), EN ISO 
18265-2014, and DIN 50150-2000 
(solely table 1, low-alloyed steel). 
Conversions into tensile strength 
for 98N (10kgf) test load only.

Rockwell HRA 60,7 – 85,6 

Hardness scales and range 
accord. to standard conversion 
tables 

Note:
Conversions are acc. to ASTM 
E140-12bƐ1 (2013), EN ISO 
18265-2014, and DIN 50150-2000 
(solely table 1, low-alloyed steel). 
Conversions into tensile strength 
for 98N (10kgf) test load only.

Rockwell HRD 40,3 - 76,9 (EN ISO 18265 only)

Hardness scales and range 
accord. to standard conversion 
tables 

Note:
Conversions are acc. to ASTM 
E140-12bƐ1 (2013), EN ISO 
18265-2014, and DIN 50150-2000 
(solely table 1, low-alloyed steel). 
Conversions into tensile strength 
for 98N (10kgf) test load only.

HR45N 19,9 – 75,4 

Hardness scales and range 
accord. to standard conversion 
tables 

Note:
Conversions are acc. to ASTM 
E140-12bƐ1 (2013), EN ISO 
18265-2014, and DIN 50150-2000 
(solely table 1, low-alloyed steel). 
Conversions into tensile strength 
for 98N (10kgf) test load only. Tensile Strength MPa (N/mm2) 255 – 2180 (EN ISO 18265 only)
Measurement uncertainty < 3% of the average out of 5 measurements relative to the plate value
Relative repeatability < 3% (range relative to the average out of 5 measurements on reference 

block 300HV using motor probe 8.6N)
Mechanical and Environmental (Instrument and probe)Mechanical and Environmental (Instrument and probe)

Operating time >8h use (depending on instrument performance, temperature and 
instrument -settings), up to 6h continuous use, fast exchangeable battery 
pack

Operating Temperature Probe: 0°C to ~ +50 °C
Instrument: -10° ~ +50°C

Storage Temperature -20°C ~ +60°C

Humidity Max. 90%, non-condensing

Dimensions 

Motor probe
Handheld probe
L-Handheld probe

Instrument ca. 132mmx78mmx22mm

Ø38mm, L=190mm (free length oscillation rod ca. 32,5mm)
Ø25mm, L=176mm (free length oscillation rod ca. 12,5mm)
Ø25mm, L=207mm (free length oscillation rod ca. 34mm)

Weight
 

Instrument ca. 280gr.
Motor probe ca. 370gr.
Handheld probe ca. 280gr.

InstrumentInstrument

Processor and Memory TI Cortex A8 / 256 MB SDRAM / 512 MB Flash / micro SD Card up to 32GB 

Operating system Windows Embedded Handheld (WM 6.5) 

Power Input 21-keys with illumination and alphanumeric software keypad

Display
Size (Inch/mm)
Luminance

Main battery: 3,7V / 2600mAh, LiPo Battery pack, fast changer
Charging time: <2h up to 80% capacity (instrument switched off)
AC mains/charger: 90VAC - 264VAC 50/60Hz to 5VDC

Interfaces 
Probe
Digital Input / Output
Communication

3.5" transflective TFT (320x240) with 4W-resistive Touch-Screen, can be used in 
sunlight, brightness with LED-backlight (440 Cd/m2 max.) adjustable

Dust/Water-splash proof USB1.1 (Host and Device), Micro-SD-Card, WLAN, Bluetooth Version 2.1 
+EDR,CLASS2

Instrument Language IP54 (accord. to IEC60529)

Drop test 1.2m

tumble test 150 (1.65 ft./0.5m) tumble (equivalent to 300 subsequent drop tests) at room 
temperature; meets and exceeds applicable IEC jiggle specifications

Vibration test MIL-STD 810G Method 514.5, Fig. 514.5C-1; 1 h per Axis
Operating language German, English, more on request

SonoDur 5.3                                                                                                                            www.newsonic.de

NewSonic GmbH, Unter den Linden 15, D-72762 Reutlingen, info@newsonic.de, +49-71 21- 680 855-0, 
www.newsonic.de
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PORTATİF SERTLİK ÖLÇÜMDE
EN İYİ KALİTE VE YÜKSEK
TEKRAR EDİLEBİLİRLİK İÇİN
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Die durchdachte Bauweise in eloxiertem Aluminum bietet einen 

großen und übersichtlichen Prüfraum. Der vollautomatische 

XY-Schlitten mit hochpräzisem optischen Wegmesssystem kann 

beispielsweise mit einem 8-fach Probenhalter bestückt werden. 

Darüber hinaus können in der Software auch kundenspezifi sche 

Magazine individuell verwaltet und angelegt werden.              

Der 6-fach Messrevolver ist Standard bei allen Modellen 

und bietet viel Platz für verschiedene Testmethoden. 

Zum Beispiel kann eine Bestückung mit 3 verschiedenen 

Vergrößerungs-Objektiven und den dazugehörigen Ein-

dringkörpern für Vickers, Knoop oder Brinell erfolgen. 

Die elektronische Bewegungssteuerung ermöglicht 

ein schnelles, genaues und feinfühliges Verfahren des 

Prüfkopfes. Kraftlos und punktgenau wird über den Dreh-

winkel kollisionsgesichert positioniert (0,01 bis 20 mm/s). 

Eine zusätzliche Z-Achse ermöglicht diese hilfreiche 

Funktion.

 EXAKTE POSITIONIERUNG & 
GROSSER PRÜFRAUM

 6-FACH 
MESSREVOLVER

 DYNAMISCHE 
HÖHENVERSTELLUNG

The electronic movement control allows quick, 

accurate and sensitive positioning of the test head. 

Forceless, precise and collision-proof positioning 

of the test head via rotating the control knob. (0.01 

up to 20 mm/s). An additional Z-axis makes this 

helpful function possible. 

Exact positioning and large test room 6-fold measurement turret Dynamic height adjustment

direkte Wegmessung 
mit hochpräzisem 
Glasmaßstab
   Direct path 
   measurement with  
   high-precision 
   glass scale 

Aufl ösung
  Resolution
      0,5 μm

Dynamischer Joystick
(3 Achsen X, Y, Z)
  Dynamic Joystick
  (3 axis X, Y, Z)

The 6-fold measurement turret is supplied as standard 

nifi cation lenses and the corresponding penetrators for 

Vickers, Knoop or Brinell.

large and well arranged test area. The fully automatic XY-slide 

with high precision optic path measurement system can be 

equipped i.e. with an 8-fold sample holder. Beyond that, 

customer specifi c magazines can be managed and created in 

the software.

HIGHLIGHTS & FEATURES

Highlights & Features 

PATENT

3
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5. JENERASYON VICKERS
SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZLARI

Q10M/30M/60M Mikro Vickers Kapasitif Dokunmatik 
Kontrol PaneliYeni nesil gelişmiş mikro sertlik ciha-

zıdır. Sertlik ölçümünü operatörden 
bağımsız bir şekilde tam otomatik 
olarak yapar. Benzerlerinden farklı 
olarak bütün modellerinde sertlik ucu 
ve optik sistemin olduğu 6 gözlü mo-
torize taret kafa kısmı yukarı ve aşağı 
doğru motorize hareket etmektedir. 
Seçilen modele göre 0,25 gr – 62,5 
kg arasında bütün yüklemeler yük 
hücresi (load cell) ile yapılmaktadır. 
Dijital ve analog mikrometreli X-Y 
tablası, sertik derinlik analizi ve rapor-
lama standart özelliktir.

Kapasitif 12 inç genişliğinde do-
kunmatik LCD panel bütün model-
lerde standart olarak sunulmak-
tadır.  LCD Panelin gövdesi sert 
dayanıklı polimer malzemeden 
imal edilmiştir. Windows  tabanlı 
Qpix T2 yazılımı ile tüm ölçüm 
sonuçlarını görüntüleri ile birlikte 
hafızasında tutar, istatistiksel analiz 
ve otomatik raporlama yapabil-
mektedir.4X Dijital Zoom özelliği 
standart olarak sunulmaktadır.

       ULTRA HASSAS     
MİKRO SERTLİK ÖLÇÜMÜ...

Ayırıcı Özellikler:
• Operatörden bağımsız tam otomatik sertlik ölçümü yapmaktadır.
• Malzemelerin yüzey kalitesinden etkilenmeksizin kendi netliğini, kendi 
   odaklamasını  (auto focus) otomatik olarak ayarlar.
• Taret kısmındaki güç sensörleri sayesinde sertlik ucu ve objektiflerin 
   numuneye kontrolsüz çarpmasını önlenmiş olur.
• Dinamik bir şekilde yükseklik ayarı yapılır.
• Vickers, Brinell ve Knoop Sertlik ölçümlerini birbirine çevrim yapma
   dan doğrudan  uluslararası standartlara uygun olarak ölçmektedir.

Vickers   DIN EN ISO 6507, ASTM E-384, ASTM E92

HV0.00025 HV0.0005 HV0.001 HV0.002 HV0.005 HV0.01 HV0.02

HV0.025 HV0.05 HV0.1 HV0.2 HV0.3 HV0.5 HV1

HV2 HV3 HV5 HV10 HV20 HV30 HV50

Knoop   DIN EN ISO 4545, ASTM E-384, ASTM E92

Brinell   DIN EN ISO 6506, ASTM E-10

HK0.00025 HK0.0005 HK0.001 HK0.002 HK0.005 HK0.01 HK0.02

HK0.025 HK0.05 HK0.1 HK0.2 HK0.3 HK0.5 HK1, HK2

1/1 1/2.5 1/5 1/10 1/30 2,5/31,25 2,5/62,5 5/62,5*

DIN EN ISO 18265 DIN EN ISO 50150 ASTM E140

2

KRAFTBEREICH UND KRAFTAUFBRINGUNG
Test force range and force application

Integrierte Umwertungen / Integrated conversions 

Kapazitives 12“ Touch-Display
Capacitive 12” touch display

XY-Kreuzschlitten

XY-cross slide

Software

Probenbildkamera

Sample image camera

Prüftisch 
Ø 100 mm 

Test anvil 

Software

mit optionaler Prüfkrafterweiterung / Test force extension (optional)

Elektronisch geregelte Prüfkräfte gewährleisten eine schnelle, präzise 

Härteprüfung, sowie einen schnellen Methodenwechsel (wartungsfrei) 

und eine automatische Erkennung der Fokusebene.

Electronically controlled test forces ensure quick and precise hard-

ness testing as well as rapid test method changeover (maintenance 

free) and automatic recognition of the focus height.

Totlastsysteme
  Dead weight systems

Elektronisch geregelt
  Electronically controlled

*) > 30 HBW

XY-Kreuzschlitten

XY-cross slide

UNTERSTÜTZTE PRÜFMETHODEN & UMWERTUNGEN
Supported test methods and conversions

THE VARIANTS

Die Varianten

0,25 g      50 g                                                  10 kg

0,25 g  100 g                                                                     31,25 kg

0,25 g            200 g         62,5 kg

Vickers   DIN EN ISO 6507, ASTM E-384, ASTM E92

HV0.00025 HV0.0005 HV0.001 HV0.002 HV0.005 HV0.01 HV0.02

HV0.025 HV0.05 HV0.1 HV0.2 HV0.3 HV0.5 HV1

HV2 HV3 HV5 HV10 HV20 HV30 HV50

Knoop   DIN EN ISO 4545, ASTM E-384, ASTM E92

Brinell   DIN EN ISO 6506, ASTM E-10

HK0.00025 HK0.0005 HK0.001 HK0.002 HK0.005 HK0.01 HK0.02

HK0.025 HK0.05 HK0.1 HK0.2 HK0.3 HK0.5 HK1, HK2

1/1 1/2.5 1/5 1/10 1/30 2,5/31,25 2,5/62,5 5/62,5*

DIN EN ISO 18265 DIN EN ISO 50150 ASTM E140

2

KRAFTBEREICH UND KRAFTAUFBRINGUNG
Test force range and force application

Integrierte Umwertungen / Integrated conversions 

Kapazitives 12“ Touch-Display
Capacitive 12” touch display

XY-Kreuzschlitten

XY-cross slide

Software

Probenbildkamera

Sample image camera

Prüftisch 
Ø 100 mm 

Test anvil 

Software

mit optionaler Prüfkrafterweiterung / Test force extension (optional)

Elektronisch geregelte Prüfkräfte gewährleisten eine schnelle, präzise 

Härteprüfung, sowie einen schnellen Methodenwechsel (wartungsfrei) 

und eine automatische Erkennung der Fokusebene.

Electronically controlled test forces ensure quick and precise hard-

ness testing as well as rapid test method changeover (maintenance 

free) and automatic recognition of the focus height.

Totlastsysteme
  Dead weight systems

Elektronisch geregelt
  Electronically controlled

*) > 30 HBW

XY-Kreuzschlitten

XY-cross slide

UNTERSTÜTZTE PRÜFMETHODEN & UMWERTUNGEN
Supported test methods and conversions

THE VARIANTS

Die Varianten

0,25 g      50 g                                                  10 kg

0,25 g  100 g                                                                     31,25 kg

0,25 g            200 g         62,5 kg

18 Mega Pixel
Kamera
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Die durchdachte Bauweise in eloxiertem Aluminum bietet einen 

großen und übersichtlichen Prüfraum. Der vollautomatische 

XY-Schlitten mit hochpräzisem optischen Wegmesssystem kann 

beispielsweise mit einem 8-fach Probenhalter bestückt werden. 

Darüber hinaus können in der Software auch kundenspezifi sche 

Magazine individuell verwaltet und angelegt werden.              

Der 6-fach Messrevolver ist Standard bei allen Modellen 

und bietet viel Platz für verschiedene Testmethoden. 

Zum Beispiel kann eine Bestückung mit 3 verschiedenen 

Vergrößerungs-Objektiven und den dazugehörigen Ein-

dringkörpern für Vickers, Knoop oder Brinell erfolgen. 

Die elektronische Bewegungssteuerung ermöglicht 

ein schnelles, genaues und feinfühliges Verfahren des 

Prüfkopfes. Kraftlos und punktgenau wird über den Dreh-

winkel kollisionsgesichert positioniert (0,01 bis 20 mm/s). 

Eine zusätzliche Z-Achse ermöglicht diese hilfreiche 

Funktion.

 EXAKTE POSITIONIERUNG & 
GROSSER PRÜFRAUM

 6-FACH 
MESSREVOLVER

 DYNAMISCHE 
HÖHENVERSTELLUNG

The electronic movement control allows quick, 

accurate and sensitive positioning of the test head. 

Forceless, precise and collision-proof positioning 

of the test head via rotating the control knob. (0.01 

up to 20 mm/s). An additional Z-axis makes this 

helpful function possible. 

Exact positioning and large test room 6-fold measurement turret Dynamic height adjustment

direkte Wegmessung 
mit hochpräzisem 
Glasmaßstab
   Direct path 
   measurement with  
   high-precision 
   glass scale 

Aufl ösung
  Resolution
      0,5 μm

Dynamischer Joystick
(3 Achsen X, Y, Z)
  Dynamic Joystick
  (3 axis X, Y, Z)

The 6-fold measurement turret is supplied as standard 

nifi cation lenses and the corresponding penetrators for 

Vickers, Knoop or Brinell.

large and well arranged test area. The fully automatic XY-slide 

with high precision optic path measurement system can be 

equipped i.e. with an 8-fold sample holder. Beyond that, 

customer specifi c magazines can be managed and created in 

the software.

HIGHLIGHTS & FEATURES

Highlights & Features 

PATENT
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5. JENERASYON VICKERS
SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZLARI

Q10A / Q30A / Q60A 
Tam Otomatik Mikro Sertlik Ölçüm

Q10A+ / Q30A+ / Q60A+
Tam Otomatik Mikro Sertlik Ölçüm Ayırıcı Özellikler:

• X-Y ekseninde motorize CNC tabla hareketi standart 
   özelliktir.
• Taret kısmındaki güç sensörleri sayesinde indenter ve 
   objektiflerin numuneye kontrolsüz çarpmasını önler.
• Sertlik ucu ve optik sistemin olduğu 6 gözlü motorize 
    taret kafa kısmı yukarı ve aşağı doğru motorize 
    hareket etmektedir. 
• Vickers, Brinell ve Knoop Sertlik ölçümlerini birbirine 
   çevrim yapmadan doğrudan  uluslararası 
   standartlara uygun olarak ölçmektedir.
• Vickers: DIN EN ISO 6507, ASTM E-384
• Knoop: DIN EN ISO 4545, ASTM E-384
• Brinell: DIN EN ISO 6506, ASTM E-10

Yeni nesil gelişmiş  tam otomatik mikro sertlik 
ölçme cihazıdır. Tabla hareketi X ve Y ekse-
ninde tam otomatik hareket etmektedir. seçi-
len modele göre 0,25 gr – 62,5 kg arasındaki 
yüklemeleri (load cell) ile yapmaktadır. Qpix 
Control2 Yazılımı ile bilgisayar üzerinden tam 
otomatik kontrolü sağlanmaktadır.

Yeni nesil gelişmiş  tam otomatik mikro sertlik 
ölçme cihazıdır. Q10A / Q30A / Q60A modeli-
nin bütün özellikerini kapsar. Optik sisteme en-
tegre edilen 2. bir kamera ile tabla üzerindeki 
300x150 mm’lik alanda bulunan numuneler 
2. ekranda görüntülenebilmektedir. Özel uy-
gulamalarda kendi içerisinde otomatik olarak 
dönebilen Vickers ucu kullanılabilir. 

MİKRO SERTLİK   
 ÖLÇÜMÜNDE
  SON JENERASYON…

1 gr yüklemesi ile tane yapısı içinden sertlik ölçümü

Numune görüntüleme
kamerası ile 43x54 mm 
alanın taranması

IPC-Teknik / Otomatik dönerek ilerleyen Vickers ucu
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5. JENERASYON UNIVERSAL 
SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZLARI

Ring light ile iz içini aydınlatarak sertliği 250HB altındaki parçaların ölçüm 
hassasiyetini artırır.

PATENTLİ VE 
 YENİLİKÇİ TASARIM...

Ayırıcı Özellikler:
• Tabla sabit  uc ve lenslerin olduğu kafa ksımı 
hareketlidir. Bu sayede büyük iş parçalarının 
ölçümünde kolaylık sağlar. 
• Operatörden bağımsız tam otomatik sertlik 
ölçümü yapar.
• Oto fokus özelliği ile yüzey kalitesinden etkilen-
meksizin ölçüm yapar.
• Güç sensörleri sayesinde uc veya lensin nu-
muneye çarparak zarar görmesi engellenmiş 
olur.
• Kapasitif ekran ve 4x zoom . 

Q250/750/3000/MS/M/E 
Otomatik Üniversal Sertlik 
Ölçüm Cihazları
Yeni nesil gelişmiş üniversal sertlik 
ölçme cihazıdır. Tüm Rockwell, 
Brinell ve Vickers ölçümlerini ulus-
lararası güncel standartlara uygun 
olarak operatörden bağımsız bir 
şekilde tam otomatik olarak yapar. 
Seçilen modele göre 0,5 – 250 
kg yükleri yük hücresi ile otomatik 
ve motorize olarak yükler, gelişmiş 
otomatik odaklamalı optik ölçüm 
sistemi ile her zaman gerçek görün-
tü ile optik ölçüm yapar. M Model-
lerinde kafanın yukarı-aşağı hareketi 
manuel, E modelinde ise cihazın ön 
kısmındaki joyistik yardımı ile motori-
ze olarak sağlanır.
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5. JENERASYON UNIVERSAL 
SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZLARI

Q250/750/3000/CS/C Otomatik 
Universal Sertlik Ölçüm Cihazları
Yeni nesil gelişmiş üniversal sertlik ölçüm 
cihazıdır. Tüm Rockwell, Brinell ve Vickers 
ölçümlerini uluslararası standartlara uygun 
olarak yapar. Seçilen modele göre 
0.5 - 3000kg yüklemeli motorize yük hüc-
resine sahiptir. Ayrıca otomatik ışık ayarlı ve 
odaklamalı ölçüm sistemi standart olarak 
sunulmaktadır.

Öne Çıkan Özellikler:
• Tabla yukarı aşağı hareketli uc ve lenslerin olduğu kafa ksımı sabittir. 
• Operatörden bağımsız tam otomatik sertlik ölçümü yapar.
• Oto fokus özelliği ile yüzey kalitesinden etkilenmeksizin ölçüm yapar.
• Güç sensörleri sayesinde uc veya lensin numuneye çarparak zarar   
    görmesi engellenmiş olur.
• Kapasitif ekran ve 4x zoom . 
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5. JENERASYON UNIVERSAL 
SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZLARI

Q150 R Otomatik Rockwell 
Sertlik Ölçüm Cihazı

Q150A Tam Otomatik Universal 
Sertlik Ölçüm Cİhazı

Q150 M Otomatik Universal 
Sertlik Ölçüm Cihazı

Q150A+ Tam Otomatik 
Universal Sertlik Ölçüm Cihazı

Yeni nesil gelişmiş Rockwell sertlik 
ölçüm cihazıdır. Tüm Rockwell  öl-
çümlerini uluslararası standartlara 
uygun olarak yapar. 1 -250kg yükle-
meli motorize yük hücresine sahiptir. 
Motorize hareketli kafa hassas ve 
otomatik ölçüm yapmasını sağlar. 
Opsiyonel Vickers ve Brinell ölçümleri 
için uygun hale getirilebilmektedir.

3 eksende  moto-
rize kontrol özelliği 
sağlayan Joystick 
standart olarak 
sunulmaktadır.

Yeni nesil gelişmiş üniversal sertlik 
ölçüm cihazıdır. Tüm Rockwell, Brinell 
ve Vickers ölçümlerini uluslararası 
standartlara uygun olarak yapar. 1 
-250kg yüklemeli motorize yük hücre-
sine sahiptir. Ayrıca otomatik ışık ayarlı 
ve odaklamalı ölçüm sistemi standart 
olarak sunulmaktadır. Otomatik tab-
lası seri ölçümler olanaklı kılmaktadır.

Yeni nesil gelişmiş üniversal sertlik 
ölçüm cihazıdır. Tüm Rockwell, Brinell 
ve Vickers ölçümlerini uluslararası 
standartlara uygun olarak yapar. 1 
-250kg yüklemeli motorize yük hücre-
sine sahiptir. Ayrıca otomatik ışık ayarlı 
ve odaklamalı ölçüm sistemi standart 
olarak sunulmaktadır. 12’’ kapasitif 
dokunmatik ekrana sahiptir.

Yeni nesil gelişmiş üniversal sertlik 
ölçüm cihazıdır. Tüm Rockwell, Brinell 
ve Vickers ölçümlerini uluslararası 
standartlara uygun olarak yapar. 1 
-250kg yüklemeli motorize yük hücre-
sine sahiptir. Ayrıca otomatik ışık ayarlı 
ve odaklamalı ölçüm sistemi standart 
olarak sunulmaktadır. Otomatik tab-
lası seri ölçümler olanaklı kılmaktadır. 
Numune görüntüleme kamerası 
sayesinde çift ekran çalışılarak hem 
mikroyapının hem de numunenin 
genel görüntüsünün eş zamanlı gö-
rüntülenmesine izin verir.

8 numuneye kadar kullanılabilen Jominy 
ölçümü için özel tasarlanmış numune 
tutucu . (Q150A / A+ opsiyon)

Rockwell                 DIN EN ISO 6508, ASTM E-18

HRA HRB HRC HRD HRE HRF

HRG HRH HRK HRL HRM HRP

HRR HRS HRV HR 15-N/T/W/X/Y

HR 30-N/T/W/X/Y HR 45-N/T/W/X/Y

Brinell                     DIN EN ISO 6506, ASTM E-10

Vickers    DIN EN ISO 6507, ASTM E-384, ASTM E-92

1/1 1/2.5 1/5 1/10

1/30 2.5/6.25 2.5/15.6 2.5/31.25

2.5/62.5 2.5/187.5 5/25 5/62.5

5/125 5/250 10/100 10/250

HBT (not acc. to standards)

Knoop                   DIN EN ISO 4545, ASTM E-384

HK1 HK2

HV1 HV2 HV3 HV5 HV10 HV20

HV30 HV50 HV100 HVT (not acc. to standards)

4

26
0 

m
m

1 2 3

Vollständige Vernetzung und höchste Performance mit integriertem 

Windows-PC mit SSD Festplatte serienmäßig schon im Rockwell- 

Basisgerät Q150R. Kundenspezifi sch sind Datenanbindungen und 

Integration in Fertigungslinien möglich.

Umwertung / Conversion 
DIN EN ISO 18265, DIN EN ISO 50150, ASTM E140

Completely connected in high performance with the integrated 

Windows PC with SSD hard disk even in the base model Q150R 

in standard equipment. Customized data connection and integra-

tion into production lines possible up to request.

Der kompakte Härteprüfer in Kombination mit der elekt-

ronischen Bewegungssteuerung ermöglicht ein schnel-

les, genaues und feinfühliges Verfahren des Prüfkopfes. 

Kraftlos und punktgenau wird über den Drehwinkel kolli-

sionsgesichert positioniert (6 mm/s). 

The compact hardness tester in combination with the 

electronic movement control allows quick, accurate and 

sensitive positioning of the test head. Forceless, precise 

and collision-proof positioning of the test head via rota-

ting the control knob (6mm/s).

mit Objektivsystem / with lens system

 PRÜFMETHODEN
UND UMWERTUNGEN

Test methods and conversion

 DYNAMISCHE
HÖHENVERSTELLUNG

Dynamic height adjustment

 LEISTUNGSFÄHIG 
UND PROFESSIONELL

High performance and highly professional

PATENTPATENT

Kunststoff  / Plastic test   DIN EN ISO 2039

HIGHLIGHTS & FEATURES 

Highlights & Features 
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QPix CONTROL2 YAZILIMI

3 Adımda Sonuca Ulaşın Kullanıcı Dostu Özellikler 

Cihaz otomatik olarak numune tutucu 
yüksekliğine çıkar.

Aynı anda 16 numuneye kadar 
çalışabilme özelliği.

Kenar tarama özelliği sayesinde 
numune çevresinden istenilen 
sayıda ölçüm imkanı sağlar.

Akıllıca hazırlanmış şablon
yönetimi özelliği.

3 D haritalandırma özelliği

Hızlı seri ölçüm aracı numune üzerine sü-
rüklenen imlecin konumunu ve yönünü 
otomatik olarak tayin eder.

Sertlik çevrimi baş-
latılır ve sonuçlar 
otomatik olarak 
liste ya da grafik 
şeklinde görüntü-
lenebilir.

Otomatik kenar belirleme özelliği CHD / NHD ölçümlerinde opti-
mum stop özelliği

1 1

2

2

3

3 4

5 6

2. Kameradan alınan görüntüler birleştirilerek 
300x150 mm boyutunda bir alan üzerindeki 

numuneler görüntülenebilmektedir.
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YENİ NESİL OTOMASYON 
SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZLARI
PARÇAYA ÖZEL ÇÖZÜMLER

Q250A / Q750A / Q3000A 
Tam Otomatik Universal
Sertlik Ölçüm Cihazı

QRADIAL Brinell 
Sertlik Ölçüm Platformu

Q750EQ250A

Q750E Test 
Yüksekliği 

Adaptasyonu

Q150R

Q750E Test 
Noktası 

Hazırlama Yeni nesil tam otomatik gelişmiş 
üniversal sertlik ölçme cihazıdır. 
Tabla sistemi tam otomatik ve 
joystick kontrolü ile manuel olarak 
tüm Rockwell, Brinell ve Vickers 
sertlik ölçümlerini standartlara 
uygun olarak ölçer. Tercih edilen 
modele göre 0,5 – 3000 kg ara-
sında yük hücresi ile otomatik ve 
motorize olarak yükler. Gelişmiş 
otomatik odaklamalı ölçüm sis-
temi ile ölçüm yapar. Çalışma 
yüksekliği 310mm dir.

Yüksek ve ileri teknoloji ile üretilen 
Qradial büyük boyutlu numune-
lerin analizi için yüksek kalite ve 
teknoloji sunmaktadır. Tam otoma-
tik, minimum operatör desteği ile 
basit ve hızlı sertlik ölçüm olanağı 
sunar. Q3000A modelinin Robust 
versiyonudur.
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KLİMATİK (İKLİMLENDİRME) VE 
KOROZYON TEST KABİN SİSTEMLERİ

• FEUTRON %100 Almanya üretimidir.
• Klimatik test kabinleri endüstriyel alanda olduğu kadar araştırma ve geliştirmede de 
   kullanılan sistemlerdir.
• Komponent veya son ürünleri atmosferik ortam koşullarını ağırlaştırarak standartlara 
   uygun ortam koşullarında yaşlandırır.
• Yapılacak testin standardın isteğine göre sıcaklık ve nem kontrollü olarak çalışır.
• Ayrıca tuzlu su buharı (deniz kıyısı) ortamı, soğuk ve kuru iklim, UV ışık ortamı, yağmur 
   simülasyonu ortamı gibi koşulları opsiyon olarak sunmaktadır.
• Kabin üzerindeki kontrol paneli veya harici bir yazılım ile son derece kolay kullanım 
   imkanı sağlar.
• Test edilecek ürün büyüklüğüne uygun olarak 100 litre ‘den başlayarak 2000 litre hacimli 
   standart kabinlerin haricinde özel dizayn oda tipi kabinler de bulunmaktadır.
• Sıcaklık aralığı: Minimum -75 / - 40 / +5 C derece ile maksimum +100 / +180 C 
   derecedir.
• Klimatik aralığı: +100 C derece ile +950 C’dir.
• Sıcaklık toleransı: +/- 0.20 ile 0.50 C’dir.
• Nem aralığı: 10- 98% reel nemdir.
• Nem toleransı: +/- 2 ile 3% reel nemdir.
• Isıtma ve soğutma hızı değişimi: Standart modeller için 30 C/dakika ‘dır. Opsiyonel olarak 
   yüksek hız seçenekleri mevcuttur.
• Ani sıcaklık değişimlerine dayalı testler için termal şok kabinleri de mevcuttur.

Öne Çıkan Temel Özellikler

Korozyon Test Kabinleri Klimatik Test Kabinleri

140, 400, 1000 ya da 2000 
Litrelik  4 modeli bulunmak-
tadır. Laboratuvar ortamında 
korozyon testi yapmak için 
tasarlanmıştır. Kurulumu kolay, 
kullanımı kolay ve güvenilirdir. 
Dış ve iç gövdesi  korozyona 
dayanıklı olması için korozyon 
ortamından etkilenmeyen 
malzemeler kullanılarak üre-
tilmiştir.  

Genel amaçlı iklim testleri 
için tasarlanmıştır.
48 -3000 litre aralığında 
üretilebilmektedir.
CCK modelinde sıcaklık ve 
nem seçeneği  veya CETM 
modelinde sıcaklık  seçe-
neği bulunmaktadır. Hava 
soğutmalıdır. İsteğe bağlı 
olarak  su soğutmalı şekilde 
de çalışabilmektedir. Sıcak-
lık -25, -45 yada -70 olarak 
tercih edilebilir.
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MEKANİK TEST CİHAZLARI

ETM-A Serisi Tek Kolonlu 
Universal Test Makinası

HUT D Serisi Çift Kolonlu 
Universal Test Makinası

ETM-B ve C Serisi Çift Kolonlu 
Universal Test Makinası 

HUT C Serisi Çift Kolonlu 
Universal Test Makinası

ETM-D Serisi Çift Kolonlu 
Universal Test Makinası

HDT-A Serisi Servo-Hidrolik 
Universal Dinamik 
Test Makinası

HTC-B Serisi Creep
Test Makinası

ETM-B TS Serisi Çift Kolonlu 
Universal Test Makinası

50N - 5kN arası kapasitelere sahip-
tir. Elektromekanik tahrikli maüstü 
bir seridir. Fiber, iplik, tekstil, plastik, 
kauçuk, ince film, kağıt, sünger 
gibi ürünlerin testleri için tercih 
edilir.

200-2000kN arası kapasitelere 
sahiptir. Hidrolik ve zemine kurulan 
bir seridir. Bağlantı elemanları, 
inşaat demiri, zincir, kaynaklar, 
döküm gibi ürünlerin testleri için 
tercih edilir. Tek bölge tasarımı, 
her türlü testin tek bir alanda ta-
mamlanmasını sağlar. Kompakt 
ve makul tasarım ergonomiktir. 
Gelişmiş kama tipi hidrolik germe 
sapları, yüksek mukavemet ve yük-
sek sertlikli malzemeler için yüksek 
kavrama performansı sağlar.

10N - 50kN arası kapasitelere 
sahiptir. Elektromekanik tahrikli 
masaüstü ve zemine kurulabilen 
bir seridir. Metal, kompozit, fiber, 
iplik, tekstil, plastik, kauçuk, ince 
film, kağıt, sünger gibi ürünlerin 
testleri için tercih edilir.

200-2000kN arası kapasiteye  
sahiptir. Hidrolik zemine kurulan 
bir seridir. Bağlantı elemanları, 
inşaat demiri, zincir, kaynaklar, 
döküm gibi ürünlerin testleri için 
tercih edilir. Ergonomik tasarımlı 
yük çerçeveleri, güvenliği sağlar, 
operatör yorgunluğunu azaltır ve 
en üst düzeyde esneklik sağlar. 
Standart çift bölgeli test alanı ile 
fikstür değişimi için zaman kaybını 
önlemektedir.

50N - 1000kN arası kapasitelere 
sahiptir. Elektromekanik tahrikli 
masaüstü ve zemine kurulan bir 
seridir. Metal, kompozit, fiber, iplik, 
tekstil, plastik, kauçuk, ince film, 
kağıt, sünger gibi ürünlerin testleri 
için tercih edilir. Maksimum güçte 
tam hız için derecelendirilmiş, 
kavramayan sürücüler
Kompakt tasarım laboratuvar 
alanı kazandırır. Daha geniş test 
genişliği sağlar.

10kN - 2000kN arası kapasitelere 
sahiptir. Servo hidrolik tahrikli, ma-
saüstü ve zemine kurulan model 
alternatiflerine sahiptir. 0.01 - 50Hz 
aralığında çalışabilmektedir. Metal 
ve metal dışı malzemeler, kom-
panantler, biyo medikal malzeme 
yorulma testlerinde kullanılır.  

30kN - 50kN - 100kN kapasi-
telere sahiptir. Uluslararası Test 
Standartlarına uygun olarak, 
yüksek sıcaklıkta metalik ve 
alaşımlı malzemelerin uzun 
süreli sünme ve gerilme, kop-
ma test uygulamaları için kulla-
nılmaktadır.

5N - 10kN arası kapasitelere 
sahiptir. Elektromekanik tahrikli 
masaüstü ve zemine kurulan bir 
seridir. Metal, kompozit, fiber, iplik, 
tekstil, plastik, kauçuk, ince film, 
kağıt, sünger gibi ürünlerin testleri 
için tercih edilir. Tam korumalı 
vidalı kapaklar, daha uzun ömür 
ve daha fazla operatör güvenliği 
sağlar. Test bölgesine erişimi ko-
laylaştırmak için yivli köşelere sahip 
kolay temizlenen alüminyum kolon 
kapakları kullanılmıştır. T-yuvaları, 
test aksesuarlarının basit, uygun bir 
şekilde takılması ve yerleştirilmesi 
için üretilmiştir.
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PIT -J Serisi Pendulum 
Darbe Test Cihazı

PIT -C Serisi Pendulum 
Darbe Test Cihazı

PIT -D Serisi Pendulum 
Darbe Test Cihazı

PIT -G Serisi Pendulum 
Darbe Test Cihazı

HDT/VICAT Cihazı

Otomatik Numune Soğutma 
ve Besleme Ünitesi 

Melt Flow Indexer 

Motorize Çentik Açma Cihazı  

Torsion Test Cihazı

Charpy numunelerinde 1J ile 50J, 
Izod numunelerinde 1J ile 22J 
kapasitelere sahiptir. 
ISO 179, ISO 180, ISO 8256, ISO 
9854.1, ASTM D256, ASTM D1822 
standartlarına uygun ölçüm yap-
ma imkanı sağlar. Açı ölçümü için 
milsiz enkoder herhangi bir sür-
tünme olmadan döner; sadece 
yatakların sürtünmesini destekler 
ve hava sürtünme enerji kaybı en 
düşük seviyeye sahiptir. LCD ekran 
sayesinde, numune boyutları, 
sarkaç enerjisi, ünitelerine kalib-
rasyon verilerinin kolaylıkla girilmesi 
sağlanır. 

HDT/VICAT cihazı termoplast plas-
tikler, borular ve bağlantıların yük 
altındaki eğilme ve VICAT yumuşa-
ma sıcaklıklarının belirlenmesinde 
kullanılır. HDT ve VICAT testleri aynı 
anda yapılabilir. Cihaz üzerinde 6 
adet test istasyonu bulunmaktadır. 
Test raporu, ofis programlarına 
gönderilebilir ve raporun çıktısı 
alınabilir.

Erime akış kontrolü cihazı, kalite 
kontrol laboratuvarları ve AR-GE 
merkezlerinde, termoplastiklerin, 
MFR adı verilen eriyik akış oranını 
ve MVR adı verilen eriyik hacim 
oranını tespit etmede kullanılır. 
Testler, termoplastik malzemelerin 
akışkanlık farklarının belirlenmesine 
yardımcı olur.

Torsion test cihazı ile metal, demir-
dışı ve alaşımlı malzemeler üzerine 
çift yönlü burma yükü uygulana-
rak, numunelerin nihai tork yükü 
ve malzemelerin yük altındaki 
davranışları test edilmektedir. 50 
Nm ile 3000 Nm arasındaki torsion 
testleri için uygun modeller bulun-
maktadır.

Charpy numunelerinde 150J, 
300J ve  450J kapasiteye sahiptir. 
ISO 148, EN 10045, ASTM E23, 
GB / T 229, GB / T 12778 stan-
dartlarına uygun ölçüm yapma 
imkanı sağlar. Ana cihaz gövdesi 
rijit olarak tasarlanmıştır ve titreşim 
sönümleyici dökme demirden ya-
pılmıştır. İsteğe bağlı dokunmatik 
ekran tipi, bilgisayar ekran tipi ve 
analog ekran tipi tercih edilebilir.

Charpy numunelerinde 150J, 
300J, 450J, 600J, 750J kapasiteye 
sahiptir. 
ISO 148, EN 10045, ASTM E23, 
GB / T 229, GB / T 12778, 
GOST 9574 standartlarına uygun 
ölçüm yapma imkanı sağlar. Ana 
cihaz gövdesi rijit olarak tasarlan-
mıştır ve titreşim sönümleyici dök-
me demirden yapılmıştır. Cihaz 
üzerindeki dokunmatik ekrandan 
ve bilgisayar üzerinden kontrol 
edilebilmektedir.
Opsiyonel numune besleme sis-
temi mevcuttur. Bilgisayar ve ya-
zılımla birlikte tam otomatik işlem 
gerçekleştirilebilmektedir.
Soğuk numune testini -180

0

’de 
yapabilmek için opsiyonel soğut-
ma sistemi mevcuttur.

Charpy ve Izod numunelerinde 
150J, 300J, 450J kapasiteye 
sahiptir. 
ISO 148, EN 10045, ASTM E23, 
GB / T 229,  JJG145, JJG 609
 standartlarına uygun ölçüm 
yapma imkanı sağlar. Ana cihaz 
gövdesi rijit olarak tasarlanmıştır ve 
titreşim sönümleyici dökme demir-
den yapılmıştır. Cihaz üzerindeki 
ekran üzerinde ya da bilgisayar ile 
kontrol edilebilmektedir.
Opsiyonel numune besleme sis-
temi mevcuttur. Bilgisayar ve ya-
zılımla birlikte tam otomatik işlem 
gerçekleştirilebilmektedir.
Soğuk numune testini -180

0

’de 
yapabilmek için opsiyonel soğut-
ma sistemi mevcuttur.

Pendulum darbe testi için; etil 
alkol ile -60

0

C  kadar, sıvı azot 
ile -180

0

C kadar ortam koşul-
landırması sağlar ve numuneleri 
otomatik olarak 3sn altında cihaza 
beslemektedir. Darbe test cihazı 
ile senkronize olarak çalışmaktadır.

Pendulum darbe test numuneleri 
için otomatik olarak standartlara 
uygun olarak V ve U tip çentik 
açmaktadır.

DIT183E Serisi Yüksek Hız 
Darbe Test Cihazı
0.59J  – 1800J arası kapasiteli 
alternatifli modellere sahiptir. 
Metal seramik ve kompozit malze-
melerin yüksek hızda darbe daya-
nım testi için tasarlanmıştır. Kuvvet 
transdüseri, hassas veri örnekleme 
ve ölçüm sistemine sahiptr. Oto-
matik numune soğutma ve besle-
me sistemlerine sahiptir. 

DIT-C  Serisi DWTT Darbe 
Test Cihazı
20.000J – 120.000J arası 
kapasiteli alternatifli mo-
dellere sahiptir. Yassı çelik 
malzemelerin yüksek darbe 
enerjisi ile dayanımı testleri 
için kullanılmaktadır. Otoma-
tik numune soğutma ve bes-
leme sistemlerine sahiptir. 
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ROCKWELL / BRINELL / VICKERS
SERTLİK  ÖLÇÜM CİHAZLARI 
PORTATİF SERTLİK ÖLÇÜM  CİHAZLARI

HRS-150 Dijital Rockwell 
Sertlik Ölçüm Cihazı

HBS- 3000 Brinell Sertlik 
Ölçüm Cihazı

HBRVS  187,5 Universal 
Sertlik Ölçüm Cihazı

HLN 110 Portatif Sertlik 
Ölçüm Cihazı

HL 150 Portatif Sertlik 
Ölçüm Cihazı

Dijital Ekranlı motorize
Rockwell sertlik cihazı.
Ölçüm aralığı: 20-88HRA, 
20-100HRB, 20-70HRC
İlk Test Gücü: 98.07N (10Kg)
Test kuvveti: 588.4, 980.7, 
1471N (60, 100, 150kg)
Maks. test parçasının yüksekli-
ği: 180mm
Boğaz derinliği: 165mm
Gösterge birimi: 0.1HR
Zaman gecikmeli kontrol: 
2-60 saniye, ayarlanabilir

Dijital Ekranlı motorize
Brinell sertlik cihazı.
Ölçüm aralığı: 8-650HBW
Test kuvveti: 612.9, 980.7, 
1225.9, 1838.8, 2451.8, 
7355.3, 9807, 14710.5, 
29421N.5 62.5, 100, 125, 
187.5, 250, 750, 1000, 
1500,3000kgf) Tungsten 
karbür bilya çapı: 2.5, 
5,10mm
Yük tutma süresi: 2-99s
Maks. test parçasının yük-
sekliği: 280mm
Maks. Numune derinliği: 
140mm

Universal sertlik ölçüm ciha-
zıdır. Güvenilir ve stabil bir 
cihazdır. 8”dokunmatik ek-
ranı ile otomatik olarak test 
kuvvetlerinin yüklenmesini, 
durmasını ve boşaltılmasını 
kontrol eder.Cihazın dahili 
yazıcı ve RS232 arayüzü 
mevcuttur. Motorize (yük 
hücresi) yapar ağırlığa ihti-
yaç yoktur.Brinell, Rockwell 
ve Vickers test methotlarını 
uluslarası standartlara uygun 
olarak ölçer.

HLN 110 modeli bilya zıpla-
ma yöntemi ile sertlik ölçümü 
yapan dijital, kompakt ve 
portatif üniversal sertlik ölçüm 
cihazıdır. HL, HV, HB, HRB, 
HRC ve HS sertlik skalalarında 
doğrudan ölçüm yapar. 
ASTM A956-02 standartına uy-
gundur. Prob ve dijital değer-
lendirme ünitesi birbirinden 
ayrıdır. Ölçüm sonuçlarının 
doğrudan çıktı alınabileceği 
gibi hafızasına da kayıt 
gerçekleştirmektedir.

HL 150 modeli bilya zıpla-
ma yöntemi ile sertlik ölçü-
mü yapan dijital, kompakt 
ve portatif kablosuz sertlik 
ölçüm cihazıdır. HL, HV, HB, 
HRB, HRC ve HS sertlik ska-
lalarında doğrudan ölçüm 
yapar. ASTM A956-02 stan-
dartına uygundur.

Rockwell Test Skalası
Test Metodu İndenter / Sertlikucu Test Yükü

HRA
HRB
HRC
HRD
HRE
HRF
HRG
HRH
HRK
HRL
HRM
HRP
HRR
HRS
HRV

HR15N
HR30N
HR45N
HR15T
HR30T
HR45T
HR15W
HR30W
HR45W
HR15X
HR30X
HR45X
HR15Y
HR30Y
HR45Y

1200

1/16''
1200

1200

1/8''
1/16''
1/16''
1/8''
1/8''
1/4''
1/4’’
1/4’’
1/2’’
1/2’’
1/2’’
1200

1200

1200

1/16''
1/16''
1/16''
1/8''
1/8’’
1/8’’
1/4’’
1/4’’
1/4’’
1/2’’
1/2’’
1/2’’

60kg / 589N
100kg / 981N
150kg / 1472N
100kg / 981N
100kg / 981N
60kg / 589N

150kg / 1472N
60kg / 589N

150kg / 1472N
60kg / 589N

100kG / 981N
150kg / 1472N

60kg / 589N
100kG / 981N
150kg / 1472N

15kg / 147N
30kg / 294N
45kg / 441N
15kg / 147N
30kg / 294N
45kg / 441N
15kg / 147N
30kg / 294N
45kg / 441N
15kg / 147N
30kg / 294N
45kg / 441N
15kg / 147N
30kg / 294N
45kg / 441N

Brinell Test Skalası

HBW 1/1
HBW 1/2,5
HBW 1/5
HBW 1/10
HBW 1/30

HBW 2,55/6,25
HBW 2,5/15,6
HBW 2,5/31,25
HBW 2,5/62,5
HBW 2,5/187,5

HBW 5/25
HBW 5/62,5
HBW 5/125
HBW 5/250
HBW 5/750
HBW 10/100
HBW 10/250
HBW 10/500
HBW 10/1000
HBW 10/1500
HBW 10/3000

1kg / 9,91N
2,5kg / 24,5 N

5kg /49 N
10kg /98 N
30kg /294N

6,25kg / 61,3 N
15,6kg/153,2 N
31,25kg /306 N
62,25kg/ 613 N

187,5kg / 1839 N
25kg /245 N

62,5kg / 613 N
125kg / 1226 N
250kg / 2453 N
750kg / 7358 N
100kg /981 N

250kg / 2453 N
500kg / 49.05 N
1000kg / 9810 N
1500kg / 14715 N
3000kg / 29430 N

Test YüküTest Metodu

Vickers Test Skalası

HV 
0,05

HV 0,1
HV 0,2
HV 0,3
HV 0,5
HV 1
HV 2
HV 3
HV 5
HV 10
HV 20
HV 30

0,05kg / 0,49N
0,1kg / 0,98N
0,2kg / 1,96N
0,3kg / 2,94N
0,5kg / 4,91N
1kg / 9,81N
2kg / 19,6N
3kg / 29,4N

5kg/49N
10kg/98N

20kg/196N
30kg/294N
50kg/491N

Test YüküTest Metodu HVS B/A VİCKERS SERTLİK 
ÖLÇÜM SERİSİ

METAL MİKROSKOPLARI

Tercih edilen modele göre 50 
kg’a kadar yük uygulayabilme 
kapasitesine sahiptir. Mekanik, 
optik ve ışık kaynağı konusun-
da hassas bir tasarımla üretil-
miştir. 10 × objektif ve ölçüm 
için 40 × objektif sayesinde, 
test cihazı daha geniş bir 
ölçüm aralığına  sahiptir.
Ölçüm yöntemini, test kuvveti 
değerini, girinti uzunluğunu, 
sertlik değerleri  ekrandan 
takip edilebilmektedir. Test 
kuvveti süresi, yanı sıra LCD ek-
ran üzerinde ölçüm sayısı da 
görüntülenebilmektedir.

Metal malzemelerin mik-
royapı incelemeleri için 
kullanılırlar. 
Ters ve stereo  olarak tercih 
edilebilmektedirler. 
Az yer kaplayan pratik tasa-
rım ve kullanıcı dostu prog-
ramı ile çok kullanışlıdırlar. 
Program vasıtası ile mikro-
yapı fotoğraf kaydı alma, 
faz analizi,  görüntü düzen-
leme, çıktı alma, yönetim 
ve diğer depolama işlevleri 
yapılabilmektedir..
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TRİBOLOJİ TEST CİHAZLARI

UTS Design Turkey / T30 MT 
ASTM G-99 ve ASTM G-133 standardına uygun 
testler yapabilmektedir.
Sürtünme kuvveti; elastik kol üzerinde oluşan 
deplasmanın hassas bir sensörle(0-2mm 
ölçüm aralığı) algılanması esasına göre ölçül-
mektedir. Aşınma miktarı ise hassas bir seviye 
sensörü ile algılanmaktadır.
Ana gövde eloksal kaplanmış yüksek mukave-
metli  alüminyum alaşımından imal edilmiştir.
Elektronik ve mekanik sistem elemanları kalite 
ve ölçüm hassasiyeti ön planda tutularak 
seçilmiştir.

Pin-on-disk modülü

Lineer Hareket Modülü

Yüksek Sıcaklık Modülü

Yağlama Modülü

Korozyon Modülü

Blok-on-Ring Modülü

• Turquoise v2.0; UTS Tribometer için özel olarak geliş-
tirilmiş,  akademik bakış açısına sahip, fonksiyonel ve 
kullanıcı dostu bir yazılımdır.
• Yazılım ara yüzleri üzerinden rahatlıkla test metodunu 
seçip, parametrik  ayarlamalar yaparak anlık veri izleme 
ve grafikleme opsiyonlarına sahiptir.
• Yazılım üzerinden iki temel test metodu seçimi yapıla-
bilmektedir. Bunlar;  pin-on-disk (dönel-rotative)  ve lineer 
hareket (reciprocating) test metotlarıdır.
• Mevcut yazılım ile önceki deney sonuçlarının  (sür-
tünme kuvveti, sürtünme katsayısı, aşınma derinliği ve 
sıcaklık) yeniden görüntülenmesi  ve grafiklenmesi müm-
kündür.
• Kaydedilmiş tüm veriler MS Excel formatına kolayca 
dönüştürülebilmekte ve böylece istenildiği şekilde grafik-
lenebilmektedir.
• Gerçekleştirilen deneylere ait veriler yazılım üzerinden 
depolanabilmekte ve istenildiği zaman yine yazılım üze-
rinden çağrılarak görselleştirilebilmektedir.
• Nem toleransı: +/- %2 ile %3 reel nemdir.
• Isıtma ve soğutma hızı değişimi: Standart modeller için 
30 C/dakika ‘dır. Opsiyonel olarak yüksek hız seçenekleri 
mevcuttur.
• Ani sıcaklık değişimlerine dayalı testler için termal şok 
kabinleri de mevcuttur.
• Komponent veya son ürünlerin dinamik ömür testleri 
sırasında kullanım koşullarına uygun test yapabilmeleri 
için özel tasarım klimatik kabinler mevcuttur.
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