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1928

1930

1932

A. M. Erichsen získal v
mestečku Teltow pri Berlíne
svoju prvú malú továreň. Jeho
výskum a experimentovanie vied-
li k ďalším vynálezom. 

Chemicko-technický ríšsky
inštitút úspešne použil skúšku
hĺbenia podľa ERICHSENA za úče-
lom testovania elasticity a priľna-
vosti farieb a lakov. Výsledok bol
taký presvedčivý, že táto metóda
sa začala používať v odvetví lakov
a farieb po celom svete.

Množstvom nápadov oplývajú-
ci Škandinávčan A.M. Erichsen
vynašiel kalíškovacie náradie na
skúšanie hlbokoťažnosti.  Bez neho
by bola sériová výroba dutých
telies z plechu takmer nemožná.
Nasledovali ďalšie inovácie a vyle-
pšenia. A.M. Erichsen, posadnutý
vynaliezaním, zároveň však aj
mimoriadne nadaný obchodník, sa
stal medzinárodne uznávanou oso-
bou.  Všetko, čo vynašiel,  si našlo
spokojných zákazníkov. 

1910Duša pravého Vikinga a rado-
sť z objavovania zrejme viedli
technika menom A. M. Erichsen z
mesta Porsgrunn v Nórsku k tomu,
aby si v berlínskej štvrti Reinicken-
dorf založil vlastný podnik. Svojím
prvým vynálezom, kryštalizáto-
rom s vodným chladením, ktorý je
ešte aj dnes najviac používanou
metódou odlievania v oblasti
kovových polovýrobkov, sa mu
podarilo stabilizovať ekonomickú
situáciu svojej mladej firmy. Rov-
nako významným bol aj ďalší
vynález A. M. Erichsena - skúška
hĺbením. Bola to vôbec prvá
metóda skúšania plechov, ktorou
bolo možné zistiť stupeň kvality
plechu.

ERICHSEN  -  

Spoľahlivosť Vašich skúšobných výsled-
kov je pre nás na prvom mieste. Preto
skúmame, projektujeme, vyvíjame,
konštruujeme a vyrábame - včera, dnes
a zajtra. 

1910 1920 1930 1940 1950        

Björn Erichsen
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níctvom označovania výrobku.
Funkcie a namerané hodnoty
referenčného stroja  sa kontrol-
ujú kalibrovanými meracími pro-
striedkami a zaznamenávajú do
preberacieho protokolu. V prípa-
de záujmu sme schopní rekonš-
truovať aj opotrebované  ťažné
nástroje a opätovne ich certifiko-
vať. 

Radi Vás privítame a poradí-
me Vám v našich moderných
obchodných priestoroch. Presve-

dčte sa o našej kompetentnosti 
a nechajte Vaše certifikačné pro-
blémy na nás aj v prípade špeciál-
nych požiadaviek. 

1975 19981949Po nepokojných vojnových
rokoch a strate svojho podniku sa
A.M. Erichsen rozhodol, že v západ-
nom Nemecku začne odznova. Jeho
najlepší partner a zároveň syn, Dr.
Ing. Per F. Erichsen, vyštudoval stro-
járstvo v Hannoveri, získal diplom z
Hutníckeho inštitútu na univerzite v
Aachene a promoval na dortmunds-
kom inštitúte pre výskum uhlia.
Vybudovanie podniku bolo nároč-
né. Bez strojov, bez náradia, bez
konštrukčných výkresov - v závod-
nej kuchyni železnej huty v mestskej
časti Sundwig.  Cieľavedomí a plní
nápadov nechali vyrobiť jednotlivé
časti a tie potom sami zmontovali.
Dnes sa v tesnej blízkosti pôvodné-
ho podniku, v ulici „Am Iserbach“,
nachádza moderný závod.

Po skončení štúdia techniky 
a podnikového hospodárstva na
Polytechnickej vysokej škole v
Mníchove a na Univerzite Geor-
gea Washingtona v USA  nastúpil
do firmy Björn Erichsen.  Namie-
sto svojho otca, ktorý v roku 1977
zanechal aktívne vedenie podniku
a v roku 1988 umiera,  prevzal ria-
denie  medzičasom celosvetovo
známej firmy, ktorá bola už po tri
generácie vo vlastníctve  rodiny
Erichsenovcov. Pod jeho vedením
sa rozšíril sortiment ponúkaných
prístrojov predovšetkým o výrobu
moderných meracích prístrojov
na nedeštruktívnej báze pre tech-
niky skúšania povrchov.  

Padlo rozhodnutie, že do sor-
timentu výrobkov budú zaradené
aj stroje na ťahové a tlakové skúš-
ky, hydraulické a elektronické zari-
adenia na meranie síl a tlaku, ako
aj kalibračné zariadenia s najvyšš-
ou presnosťou merania. Išlo o
návrat k mechanickému skúšaniu
materiálov - k odvetviu, ktoré
ovládali už aj v minulosti. Podpori-
li ich odborníci z radov bývalých
zamestnancov spoločnosti ERICH-
SEN Wuppertal, ktorých znalosti 
a skúsenosti, spolu s najnovšími
poznatkami z oblasti hardvéru 
a softvéru, viedli k modernej palete
výrobkov. 

2013V priebehu 100 rokov tak
vznikol najrozsiahlejší program
firmy Erichsen v oblasti meracej 
a skúšobnej techniky. ERICHSEN
dbá prísne na to, aby stroje a zari-
adenia zodpovedali skúšobným
predpisom národných a medziná-
rodných noriem, ako aj prebera-
cím podmienkam priemyslu.
Poskytujú základ pre celosvetový
konsenzus  v oblasti kvality suro-
vín, polotovarov a hotových
výrobkov medzi výrobcami a spo-
trebiteľmi.  Presné prevedenie,
funkčnosť a perfektné plnenie
účelu: toto sú najvyššie princípy
spoločnosti  ERICHSEN.

ERICHSEN

meno zaväzuje.

1960        1970 1980 1990 2000 2013

Ako popredný výrobca celos-
vetovo osvedčených strojov na
testovanie plechu neustále inte-
grujeme naše skúsenosti a poz-
natky do riešení, ktoré vyvíjame.

Výsledkom sú technicky
zrelé, inovatívne stroje s vynika-
júcou dlhodobou stabilitou 
a minimálnou potrebou údržby.
Spĺňajú globálne požiadavky, kla-
dené na skúšobnú techniku 
a dokonca prekonávajú presnosti,
požadované medzinárodnými

predpismi. Certifikát kvality
výrobcu typu M, vystavený spolo-
čnosťou ERICHSEN (podľa normy
DIN 55 350, časť 18), je našou
odpoveďou na monitorovanie
skúšobných prostriedkov, poža-
dované normou DIN EN ISO
9000.

Tento certifikát je možné
použiť pri dodávkach všetkých
normalizovaných skúšobných
nástrojov. Certifikát zabezpečuje
spätnú sledovateľnosť prostred-
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Skúška tvárnením.  Prí 

Skúšobné stroje pre všetky spôsoby
tvárnenia plechov. Spoľahlivé kontroly
zaručujú hospodárnu výrobu.

Nasledovné dve skúšobné
metódy predstavujú počiatky
nášho závodu a umožňujú malé
nahliadnutie do množstva fyzi-
kálnych a optických skúšobných
metód, ktoré je možné v súčasno-
sti vykonávať našimi  skúšobnými
prístrojmi. Ako jeden z mála
výrobných podnikov, ktoré ešte
zostali v nemeckom strojárstve
kontrolných prístrojov, sa radi
púšťame aj do osobitných želaní
našich zákazníkov.

Jedna zo svetovo najznáme-
jších skúšobných metód pre po-
vlakované plechy, ktorú si už v
roku 1913 dal patentovať náš

zakladateľ, je skúška hĺbením
podľa ERICHSEN. Pri nej je plech
so skúšaným náterom napnutý
medzi držiakom plechu a matri-
cou a doň sa vtláča kalené guľôč-
kové vtláčadlo (zahlbovanie). Pri-
tom je povlak vystavený rastúce-
mu roztiahnutiu a ohybu, kým sa
neobjavia prvé trhliny. Dráha
šmýkadla v mm, ktorá sa pritom
meria, sa označuje ako ukazova-
teľ hlbokoťažnosti podľa ERICH-
SEN „IE“, rozmer pre rozťažnosť
náteru a pre posúdenie jeho pri-
ľnavosti. Tvorba trhlín skúšky
hĺbením podľa ERICHSEN sa sta-
novuje opticky zrakom alebo
prednostne mikroskopom. Táto
jednoduchá skúšobná metóda s
výpovednou schopnosťou nach-
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prava vzoriek. Kontrola povlakov.

Aby sme Vám uľahčili rýchle
hľadanie kontrolného prístroja
zodpovedajúceho Vašim požiadav-
kám, sú produkty tematicky zhrnu-
té do skupín orientovaných podľa
aplikácie. Sú zoradené numericky
podľa tematických oblastí v nasle-
dujúcom obsahu. Doplnkovo sa
tam nachádza zoznam hesiel s krí-
žovými odkazmi na kontrolované
vlastnosti pre príslušnú produkto-
vú skupinu.

V zozname noriem na strane 7
sú uvedené najdôležitejšie normy,
ku ktorým môžu byť priradené
kontrolné prístroje, popísané v
tomto katalógu. Tento zoznam má
uľahčiť hľadanie vhodného prístro-

ádza uplatnenie najčastejšie pri
vstupnej kontrole tovarov.

Pri kalíštekovej skúške hlbo-
koťažnosti podľa ERICHSEN ide o
skúšku raziacich lakov a podob-
ných povlakov blízku praxi tvár-
nením za sprísnených podmie-
nok. Skúšobná metóda spočíva v
tom, že z pásu plechu so skúšan-
ým lakom sa vystrihne v jednej
operácii kruhový výstrižok 
a rázovo sa vyťahuje na valcový
alebo štvorhranný jednotkový
kalíštek. Povlak na plechu je pri-
tom vystavený rovnakému namá-
haniu ako pri praktickom procese
tvárnenia hlbokým ťahaním s
prídržnou silou plechu, t. z. musí
sa podriadiť pechovaniu, roztiah-

nutiu a  ohybu pri značnom
tlaku. Valcový jednotkový kalíš-
tek sa vyrába z kruhových výstri-
žkov s Ø 64 mm a jednotkovým
ťažníkom s Ø 33 mm, čím sa
zabezpečuje porovnateľná skúš-
ka medzi výrobcami a spotrebi-
teľmi raziacich lakov. Pre sprísne-
nie skúšky a číselného stanove-
nia vlastností zvyškového
pretvorenia povlaku je možné do
steny úspešne vytiahnutého
kalíšteka vyformovať ešte žlia-
bok. Priemysel konzervových
plechoviek a priemysel povlakov
na zvitky uprednostňuje pre
porovnanie kvality svojich pro-
duktov často štvorhranný jednot-
kový kalíštek s dĺžkou hrany 40
alebo 70 mm.

Dodávateľský program ERICHSEN:

Na nasledovných stranách náj-
dete v zhustenej forme stručné
popisy našich produktov pre mno-
hostranné kontrolné úlohy v prie-
mysle lakov a farieb (pre rôzne suro-
viny, ako aj pre náterové hmoty 
a povlaky pred a po aplikácii). 

Doplnkovo Vám tento katalóg
podáva prehľad o skúšobných prí-
strojoch, ktoré sú vhodné pre
použitie v odboroch príbuznej
povahy, ktoré sa zaoberajú kvali-
tou povrchov alebo tematikou
kontroly povlak/podklad (napr.
potlačové farby, lepidlá, plastické
hmoty, papier atď.). To dopĺňa
náš súhrnný program kontrolných
prístrojov.

ja, ak musí používateľ skúšať podľa
predpísanej normy.

Samozrejme, že sme Vám s
našimi mnohostrannými skúseno-
sťami a kompetenciou, radou 
a pomocou radi k dispozícii aj pri
riešení Vašich špeciálnych kontrol-
ných úloh. Vaše požiadavky spra-
covávame individuálne a  dôverne.
Pre nás ako výrobcu s vlastným
vývojovým oddelením patria
zvláštne vyhotovenia sériových
prístrojov alebo jednotlivé riešenia
ku každodennej práci. Odborné
vedomosti našich produktových
špecialistov Vám optimálnou sta-
rostlivosťou zaručia realizáciu Vaš-
ich kvalitatívnych nárokov.

Detailné  technické informá-
cie dostanete na dopyt obratom.
K tomuto účelu využite formulár
faxu na poslednej strane alebo sa
obráťte priamo na nás: 

tel.  +49 (0) 23 72-96 83-0
fax. +49 (0) 23 72-64 30
info@erichsen.de
www.erichsen.de

Stroje na testovanie správania sa náterových látok pri tvárnení  I Prístroje na meranie viskozity a konzistencie  I Prístroje na urče-
nie hustoty  I Prístroje na stanovenie elektrických vlastností lakov  I Prístroje na určenie jemnosti zrna a rozloženia pigmentov  I
Prístroje na stanovanie krycej schopnosti  I Prístroje na výrobu ochranných vrstiev s definovanou hrúbkou vrstvy  I Prístroje na
testovanie správania sa pri sušení  I Prístroje na meranie hrúbky vrstvy  I Prístroje na meranie elasticity  I Prístroje na určenie pri-
ľnavosti  I Prístroje na skúšanie rázovej pevnosti  I Prístroje na skúšanie tvrdosti  I Prístroje na stanovenie odolnosti voči oteru a
oderu  I Prístroje na posúdenie kriedovania  I Leskomery  I Prístroje pre skúšky pórovitosti  I Prístroje pre korózne a klimatické
skúšky  I Valcové prístroje na nanášanie tlačových farieb  I Špeciálne skúšobné prístroje  I Zariadenia na meranie točivých momen-
tov  I Kalibračné zariadenia  I Prístroje na meranie síl a tlaku  I Stroje na ťahové a tlakové skúšky  I Skúška hlbokoťažnosti  I Prí-
prava vzoriek  I Označovanie plechov

Tiefzieh-Näpfchen-Prüfung

Tiefungs-Prüfung

Internationale Norm 
für Lacke und
Anstrichstoffe

ISO 1520
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Obsah Skupina Strana

Index

Vlastnosť 
skúšky/-prístroj Skupina Strana

Zoznam hesiel
Vlastnosť 
skúšky/-prístroj Skupina Strana

Vlastnosť 
skúšky/-prístroj Skupina Strana

ERICHSEN Qualität.
Unser REFERENZKLASSE-Siegel:

Tvárniace vlastnosti náteru 1 08

Viskozita a konzistencia meraní 2 08-10

Určovanie hustoty 3 10

Určovanie elektrických vlastnosti náterov 4 11

Určovanie zrnitosti a roztierateľnosti pigmentov 6 11

Stanovenie schopnosti krytia 7 11

Nanášanie filmov 8 11-13

Skúška priebehu schnutia 9 14

Meranie hrúbky vrstiev 10 14-17

Skúška pružnosti 11 17

Stanovenie adhéznej pevnosti 12 17-18

Rázové skúšky 13 19

Skúška tvrdosti 14 20-21

Odolnosť proti oderu otierateľnosť 15 21-22

Kriedovanie 16 22

Meranie lesku 17 22-23

Meranie farieb 18 23-24

Meranie svetlosti (Jas) 19 24

Skúšky pórovitosti 20 24

Skúšky korózie a poveternostné skúšky 21 24-27

Valčekové aplikátory pre tlačiarenské farby 23 27-29

Kontrola povrchu 25 20

Fyzikálne meraie techniky 29-30

Všetky skúšobné prístroje referenčnej triedy REFE-
RENZKLASSE sa štandardne dodávajú s výrobno-skúšob-
ným certifikátomtypu M (podľa DIN 55 350, časť 18)!
Spätná sledovateľnosť je zabezpečená výrobným číslom
produktu.

Automatické striekanie 8 11-13
Ceruzková tvrdosť 14 20-21
Dispergovať 25 29
Elasticita 1, 11 08, 17
Elektrická skúška hĺbením 1 08
Farba 18 23-24
Farebný rozdiel 18 23-24
Grindometer 6 11
Hĺbenie 1 08
Hrúbka filmu 10 14-17
Hrúbka vrstvy 10 14-17
Hustota 3 10
Chemická odolnosť 21 24-27
Jemnosť mletia 6 11
Kalíškové skúšky 1 08
Kondenzácia 21 24-27
Konzistencia 2 08-10
Kriedovanie 16 22
Krycia schopnosť 7 11
Lesk 17 22
Mar testy 14 20-21
Metaméria 18 23-24
Mriežkový rez 12 17-18
Nanášanie vrstvy 8 11-13

Nárazové skúšky 13 19
Nátlačkové prístroje 23 27-29
Odolnosť proti oteru 15 21
Odolnosť proti nárazu 13 19
Odpor farieb 4 11
Odtrh 12 17-18
Ohýbanie - pružnosť 11 17
Ohýbanie tŕňom 11 17
Oter 15 21
pH/Redox/Meranie 29-30
Pórovistosť 20 24
Priľnavosť 12 17-18
Proof 23 27-29
Pružnosť 1, 11 08, 17
Pyknometer 3 10
Rázová skúška 13 19
Reflexia 17, 19 22,23
Rydlo 21 24-27
Schnutie 9 14

Skúška odolnosti 
proti korózii 21 24-27
Skúška v soľnej hmle 21 24-27
Skúšobné karty 7 11
Svetlostálosť 21 24-27

Svetlosť (jas) 19 23
SO2-skúšky 21 24-27
Tlmenie kmitov 14 20-21
Tvrdosť 14 20-21
Tvrdosť podľa Brinella 14 20-21
Vlhkosť 29-30
Vlhkosť materiálu 29-30
Vodivosť 29-30
Vrypová tvrdosť 14 20-21
Výtokový pohárik 2 08-10
Zrnitosť 6 11
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ASTM B 117 606 21 26
608 21 26
610 21 26
613 21 27
615 21 27
617 21 27

ASTM B 287 606 21 26
608 21 26
610 21 26
613 21 27
615 21 27
617 21 27

ASTM B 368 606 21 26
608 21 26
610 21 26
613 21 27
615 21 27
617 21 27

ASTM B 504 GalvanoTest 10 17
ASTM D 522 266 S 11 17

312 11 17
ASTM D 523 503 17 23

507 17 23
560 MCX 17 22
562 MC 17 22
565 18 23

ASTM D 823 481 8 13
510 8 13

ASTM D 1005 233 10 14
296 10 15

ASTM D 1200 243 2 08
243 T 2 09
460 FC 2 10

ASTM D 1210 232 6 11
ASTM D 1212 234 10 14
ASTM D 1475 290 3 10
ASTM D 1729 425 MC 18 23
ASTM D 1735 606 21 26

608 21 26
610 21 26
613 21 27
615 21 27
617 21 27

ASTM D 2244 565 18 23
ASTM D 2247 519 21 26

529 21 26
ASTM D 2457 503 17 23

507 17 23
560 MCX 17 22
562 MC 17 22
565 18 23

ASTM D 2486 494 MC 15 22
ASTM D 2745 527 19 24
ASTM D 2794 304 13 18
ASTM D 3170 508 SAE 13 19
ASTM D 3265 527 19 24
ASTM D 3359 295 12 17

430 P 14 21
ASTM D 4138 455 10 15
ASTM D 4212 343 2 09
ASTM D 4366 299/300 14 20
ASTM D 4400 419 2 09
ASTM D 4414 333 10 15

433 10 15
ASTM D 4541 525 12 18
ASTM D 5071 522 21 25
ASTM D 5125 243 2 08

243 T 2 09
322 2 09
460 FC 2 10

ASTM D 5796 518 MC 10 15
548 10 16

ASTM E 308 565 18 23
ASTM E 1164 565 18 23
ASTM G 85-A1 606 21 26

608 21 26
610 21 26
613 21 27
615 21 27
617 21 27

ASTM G 85-A2 / -A3 608 21 26
610 21 26
615 21 27
617 21 27

ASTM G 85-A4 617 21 27

ASTM G 85-A5 615 21 27
617 21 27

DIN 5033 565 18 23
DIN 5036 565 18 23
DIN 6173-1 / -2 425 MC 18 23
DIN 6174 565 18 23
DIN 50017 (Z) 519 21 26

529 21 26
608 21 26
610 21 26
615 21 27
617 21 27

DIN 50018 519 21 26
DIN 50021 606 21 26

608 21 26
610 21 26
613 21 27
615 21 27
617 21 27

DIN 50958 519 21 26
529 21 26

DIN 50986 455 10 15
518 MC 10 15
548 10 16

DIN 53109 352 15 21
DIN 53150 415 9 14
DIN 53159 241 16 22
DIN 53167 (Z) 606 21 26

608 21 26
610 21 26
613 21 27
615 21 27
617 21 27

DIN 53211 (Z) 243 2 08
243 T 2 09
321 2 09
460 FC 2 10

DIN 53754 352 15 21
DIN 53778 T2 (Z) 494 MC 15 22
DIN 55670 PoroTest DC 20 24
DIN 55677 419 2 09
DIN 67530 503 17 23

507 17 23
560 MCX 17 22
562 MC 17 22
565 18 23

DIN 68861-2 352 15 21
DIN EN 438-2 305 13 19

352 15 21
413 14 21

DIN EN 13329 352 15 21
305 13 19

DIN EN 13523-1 MiniTest 10 16
DIN EN 13523-2 503 17 23

507 17 23
560 MCX 17 22
562 MC 17 22
565 18 23

DIN EN 13523-4 291 14 20
DIN EN 13523-5 304 13 19
DIN EN 13523-6 202 EM 1 08

295 12 17
430 P 14 21

DIN EN 13523-7 266 S 11 17
312 11 17

DIN EN 13523-8 606 21 26
608 21 26
610 21 26
613 21 27
615 21 27
617 21 27

DIN EN 13523-12 249 14 20
DIN EN 13523-16 352 15 21
DIN EN 13523-22 425 MC 18 23
DIN EN 13523-23 519 21 26
DIN EN 14322 352 15 21
DIN EN ISO 1518 249 14 20
DIN EN ISO 1519 266 S 11 17
DIN EN ISO 1520 200 1 08

202 EM 1 08
212 1 08
242 1 08

DIN EN ISO 1522 299/300 14 20
DIN EN ISO 1524 232 6 11
DIN EN ISO 2177 GalvanoTest 10 17

DIN EN ISO 2409 295 12 17
430 P 14 21

DIN EN ISO 2431 243 2 08
243 T 2 09
322 2 09
460 FC 2 10

DIN EN ISO 2808 MikroTest 10 16
MiniTest 10 16
PenTest 10 16
QuintSonic 10 17
233 10 14
234 10 14
296 10 15
333 10 15
433 10 15
455 10 15
497 10 15
518 MC 10 15
548 10 16

DIN EN ISO 2811-1 290 3 10
DIN EN ISO 2811-2 475 3 10
DIN EN ISO 2812-5 432 9 14
DIN EN ISO 2813 503 17 23

507 17 23
560 MCX 17 22
562 MC 17 22
565 18 23

DIN EN ISO 2815 263 14 20
DIN EN ISO 3231 519 21 26
DIN EN ISO 3668 425 MC 18 23
DIN EN ISO 4541 617 21 27
DIN EN ISO 4623-1/-2 617 21 27
DIN EN ISO 6270-2 519 21 26

529 21 26
608 21 26
610 21 26
615 21 27
617 21 27

DIN EN ISO 6272-1/-2 304 13 19
DIN EN ISO 6880 312 11 17
DIN EN ISO 6988 519 21 26
DIN EN ISO 7253 606 21 26

608 21 26
610 21 26
613 21 27
615 21 27
617 21 27

DIN EN ISO 7784-1/-2 352 15 21
DIN EN ISO 8780 T2 392 2 10
DIN EN ISO 9117-1 416 9 14
DIN EN ISO 9227 606 21 26

608 21 26
610 21 26
613 21 27
615 21 27
617 21 27

DIN EN ISO 11997-1 (E) 617 21 27
DIN EN ISO 11998 494 MC 15 22
DIN EN ISO 16862 419 2 09
DIN EN ISO 17872 426 21 24

427 21 24
428 21 25
463 21 25

DIN EN ISO 20567-1 508 VDA 13 19
DIN EN ISO 20567-3 408 13 19
GME 60280 430 P 14 21
ISO 4586-2 305 13 19

352 15 21
413 14 21

ISO 4532 305 13 19
ISO 5435 527 19 24
ISO 7724 565 18 23
ISO 9352 352 15 21
ISO 11341 522 21 25
ISO 11503 519 21 26
ISO 15184 291 14 20
SAE J 400 508 SAE 13 19
UNI 9397 522 21 25
VW PV 3952 430 P 14 21

Norma Model Skupina Strana Norma Model Skupina Strana Norma Model Skupina Strana

Normy
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Model 200 skupina 1

skúšobný stroj na laky a farby
DIN, EN ISO, ISO,  BS, NF, SIS

Skúšobný stroj lakov a farieb s jedno-
duchou obsluhou. Slúži na rýchle 
a presné stanovenie ťažnosti a pevnosti
priľnavosti náterových filmov a och-
ranných povlakov hocijakého druhu
pomocou skúšky hĺbením podľa
ERICHSEN. Vyhotovenie s elektromo-
torickým pohonom bez hydraulických
komponentov, pre povlakované plechy
do hrúbky 1,5 mm a šírky max. 100
mm. šírka.  

Plynulo regulovateľná ťažná rýchlosť
do 60 mm/min. Upnutie skúšobného
plechu sa uskutoční automaticky. Pri-
vádzacím otvorom tvaru C je možné
kontrolovať okrem plechov v pásoch aj
tabule plechov.

opcia: stereomikroskop pre komfortné
sledovanie procesu hĺbenia.

Model 202 EM skupina 1

Model 243 skupina 2

skúšobný stroj na laky a farby
EN ISO

Podľa domácich a zahraničných predpi-
sov noriem. Certifikát výrobcu o skúške
dokumentuje  normalizované vyhoto-
venie pre systém riadenia kvality. Je
možné dodať nivelizovateľný statív 
a temperovací plášť pre pripojenie k cir-
kulačnému termostatu pre reproduko-
vateľné výsledky merania ako aj skúš-
obný certifikát Skúšobného úradu
materiálov.

výtokový pohár
DIN, EN ISO, ISO, ASTM, FTMS, NF, SIS, SNV

Pre číselné zaznamenávanie vlastností
zvyškového pretvorenia raziacich lakov
a povlakov plastických hmôt na valco-
vých jednotkových kalíštekoch. 

presnosť: 20 µm

Model 227 skupina 1

skúšobný prístroj vrúbkov

Tento skúšobný stroj je osobitne vhodný
pre povlaky na zvitky tak pre skúšku hĺbe-
ním podľa ERICHSENa ako aj pre skúšku
hlbokoťažnosti kalíštekov vo valcovej
alebo štvorhrannej forme. Pre presadzo-
vanie namáhania materiálov je možné
vykonanie prvého a druhého dodatočné-
ho ťahu. Lisovanie, ťahanie a vyhodenie
kalíšteka sa uskutoční v jednej operácii.
Hrúbka skúšaných plechov závisí od ako-
sti plechov a vykonávanej metódy.

lisovacia sila: 265 kN
ťažná sila: 200 kN

Model 242-Basic skupina 1

skúšobný stroj pre skúšku hĺbením a skúšku hlbokoťažnosti
DIN, EN ISO, ISO, BS, NF, SIS

Tak pre skúšku hĺbením podľa ERICH-
SEN ako aj pre skúšku hlbokoťažnosti
kalíštekov. Elektrohydraulický pohon,
variabilná ťažná rýchlosť ako aj lisova-
cí nástroj kruhových výstrižkov  inte-
grovaný do skúšobnej hlavy umožňujú
zhotovenie kalíšteka (lisovanie, ťaha-
nie a vyhadzovanie) v jednej operácii.
Hrúbka skúšaných plechov závisí od
akosti plechov a vykonávanej metódy.

lisovacia sila: 200 kN
ťažná sila: 120 kN

Model 212 skupina 1

skúšobný stroj pre skúšku hĺbením a skúšku hlbokoťažnosti
DIN, EN ISO, ISO, ASTM, BS, NF, SIS

Mechanické vyhotovenie pre skúšku
hĺbením podľa ERICHSEN na povlako-
vaných skúšobných plechoch do hrúbky
1,25 mm.

Skúšanie povrchov
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CUPTIMER 243 T skupina 2 Model 301 skupina 2

Model 343 skupina 2Model 321 a 322 skupina 2

Model 419 skupina 2

Pre objektívne zaznamenávanie doby
výtoku pri určovaní viskozity s normo-
vanými výtokovými pohármi. Vrátane
temperovacieho plášťa a krúžkov adap-
téra. Automatické meranie času optik-
kým snímaním výtokového lúča. Doby
výtoku do 200 s sú odčítateľné s rozlí-
šením do  0,01s na LCD.

merací automat doby výtoku
DIN, EN ISO, ISO, ASTM

Známy príručný prístroj pre pohodlné 
a rýchle  určovanie viskozity priamo z
obalovej nádoby jednoduchým ponore-
ním a meraním doby výtoku. Vnútorné
rozmery zodpovedajú DIN 53 211
(model 321) príp. EN ISO 2431 (model
322).

ponorný výtokový pohár DIN - model 321
ponorný výtokový pohár EN ISO - model 322

Jednoduchý avšak spoľahlivý pomocník
pre kontrolu správnej náterovej a strie-
kacej konzistencie lakov a iných nátero-
vých hmôt. Osobitne vhodný pre spra-
covávateľov lakov. Súčasne slúži ako
miešacia tyčinka pri zrieďovaní malých
množstiev.

stierka Visco podľa Rossmanna 

Rámček pre nanášanie filmov pre zho-
tovovanie paralelných pásov lakových
filmov s definovanými rozstupmi a výš-
kami trhlín. 

vyhotovenie ASTM
združený prístroj pre priebehové 
a výtokové skúšky podľa 
ASTM D 2801 (vztiahnutý na)
ASTM D 4400 

vyhotovenie DIN
výtokový skúšobný stierač podľa 
DIN 55677

priebehový a výtokový skúšobný stierač  
DIN, ISO, ASTM, FTMS

Jednoduchý ponorný výtokový pohár,
obvyklý v USA a pre potlačové farby. Je
možné dodať päť odmeriek pre rôzne
rozsahy viskozity.

ozubený výtokový pohár  
ASTM

Model 458 skupina 2

nomogram viskozity a  
stupnica závislosti viskozita - teplota
Pre rýchle prepočty medzi rôznymi
údajmi viskozity (sekundy ASTM,
sekundy DIN, cSt, Englerov stupeň,
jednotky Krebsa - Stormera, jednotky

Gardnera - Holdta) ako aj vzťažné
teploty (stupnica závislosti viskozita -
teplota).



Model 475 skupina 3Model 290 skupina 3
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Pyknometer
DIN, EN ISO, ISO, ASTM, BS, FTMS, NF, SIS, SNV, VDA

guľa mernej hmotnosti
DIN, EN ISO, ISO, VDA

VISCOSOFT® 460 FC skupina 2

softvér
DIN, EN ISO, ASTM
Pre normované výtokové poháre pre
rýchly prepočet medzi viskozitou 
a dobou výtoku. Konvertuje medzi
dynamickou a kinematickou viskozitou.
Prehľadná grafika, jednoduchá obsluha.

Pre rýchle určenie mernej hmotnosti
kvapalín. Guľovité ponorné teleso s
objemom 100 príp. 10 ml sa vloží do
odváženého pohára so skúšaným mate-
riálom; výtlak v g zodpovedá 100 príp.
10 násobku mernej hmotnosti. Guľa
mernej hmotnosti sa dá ľahko čistiť.

Pre určenie mernej hmotnosti nátero-
vých a podobných kvapalín ako aj tixo-
tropných a pastovitých médií. Robustné
a extrémne ľahké vyhotovenie z čierno
eloxovaného hliníka alebo z nehrdzave-

júcej ocele. Dodáva sa pre objemy 50
alebo 100 ml, aj s ciachovacím osvedče-
ním.

DISSOLVER 492 I/DISSOLVER 492 II 

Laboratórna miešačka DISSOLVER 492
I je presne riadený laboratórny mieša-
cí prístroj s vysokou rýchlosťou. Je
vhodný pre zhotovenie koloidne
disperzných suspenzií (pritom sa inte-
grujú najmenšie čiastočky tuhých látok
do kvapalín), ako aj pre výrobu 
a dispergovanie takzvaných formúl
produktov mletia počas fázy vývoja
farieb a lakov. Strižnými silami, ktoré
sa vyskytujú počas procesu dispergova-
nia, sa "rozbíjajú" zhluky, zoskupenia 
a práškovité komponenty, takže je v
ideálnom prípade možné "obvodové
zmáčanie" jemných primárnych čiasto-
čiek tekutou fázou. Tichý pohonný
systém s kontinuálnou variabilnou
rýchlosťou patrí k rozsahu dodávky
rovnako, ako high tech elektronika,
ktorá zabezpečuje konštantnú  rýchlo-
sť, aj keď sa počas procesu viskozita 

a tým aj gradient strihu pri dispergovaní
menia. DISSOLVER 492 I bol primárne
koncipovaný pre veľkosti zásobníkov
od 0,25 do 2 litrov objemu a môže byť
prevádzkovaný plynulo nastaviteľným
počtom otáčok až do 10.000 min-1.

DISSOLVER 492 II zodpovedá funkciou,
vyhotovením a účelom použitia v prin-
cípe DISSOLVERu 492 I, bol však konci-
povaný pre väčšie objemy zásobníkov
od 0,5 do 8 litrov a môže byť prevádz-
kovaný plynulo nastaviteľným počtom
otáčok až do 9.000 min-1.

laboratórna miešačka

skupina 2

RED DEVIL 392 skupina 2

laboratórny vibračný prístroj farieb
DIN, DIN ISO, ISO, BS, NF

Vo svete známy vysokovýkonný homo-
genizátor pre postupy homogenizácie
všetkých druhov.  Mletie, dispergova-
nie, miešanie - tri

pojmy k podstatným operáciám v továr-
ni na farby. RED DEVIL ponúka veľa
výhod na ideálny spôsob: Dokonalým

vibračným systémom (rázovým 
a otáčavým kmitaním) sa gene-

ruje najvyšší výkon dispergo-
vania, ktorý je spojený so

značnou úsporou času. Spô-
sob práce prístroja RED DEVIL

presvedčil natoľko, že bol pred-
písaný pri normovaní pre skúšku
správania pri dispergovaní podľa

DIN EN ISO.b
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Pre zhotovenie 2 príp. 3 paralelných
lakových filmov na skúšobných kartách
pri identických a reprodukovateľných
podmienkach aplikácie. Takto zhotove-

né vzorky lakov sú vhodné pre vizuálne
porovnanie, ale aj pre vyhotovenie
kolekcie farebných tónov. Štandardné
hrúbky vrstiev 100/150/200/250 µm.

4 výšky rýh a šírky filmov 50/75/
100/150/200/250 mm. Štandardné
výšky rýh 50/100/150/200 µm. Vyhoto-
venie v oceli odolnej proti korózii.

Prístroj pre nanášanie dvojitého filmu alebo prístroj 
pre nanášanie trojitého filmu podľa Biddleho

Je možné dodať 24 verzií skúšobných
kariet s rôznymi formátmi, vzormi 
a zafarbeniami, aj špeciálne penetračné
karty pre vodné systémy.

Skúšobné karty
DIN, ISO, ASTM, BS

Prístroj pre nanášanie filmov
BIRD APPLICATOR 284

merací prístroj odporu laku Grindometer podľa Hegmana
DIN, EN ISO, ISO, ASTM, BS, FTMS, NEN, NF, SIS,  

Pre určenie elektrického odporu laku v
rozsahu 0-20 MÝ. Osobitne vhodné pre
charakteristiku lakov pre elektrostatické
lakovanie a kontrolu striekacích lakov na
elektrostatickú spracovateľnosť. Prenosný
merací systém. Zobrazenie podľa defino-
vanej doby merania. Ponorná meracia
sonda s kruhovou štrbinou, ktorá sa ľahko
čistí.

Robustný merací prístroj pre určenie
stupňa rozomletia tekuto dispergova-
ných pigmentov v rozsahu 0-
15/25/50/100 µm. Substancia sa napl-

ní do klinovitých žliabkov a vyhladí
vlasovým pravítkom. Vznik rýh, kde sú
čiastočky pigmentu väčšie, ako hĺbka
žliabkov, ktorá sa dá odčítať v µm.

BAKER APPLICATOR 286 skupina 8

Prístroj pre nanášanie filmov so 4 výška-
mi rýh a šírkami filmov 25/50/60/75/
100/125/150/175/200/250 mm. Štan-
dardné výšky rýh 30/60/90/120 µm.
Vyhotovenie v oceli odolnej proti korózii.

Prístroj pre nanášanie filmov
BAKER APPLICATOR 286



MULTICATOR 411 skupina 8UNICOATER 409 skupina 8

Skúšanie povrchov

12 www.erichsen.de

Prístroj pre nanášanie filmov
ASTM

Prístroj pre nanášanie filmov, medzi 0 
a 1000 µm výšky ryhy plynulo nastaviteľ-
ný  mikrometrickou skrutkou (vyhotove-

nie v oceli odolnej proti korózii). Je
možné dodať v šírkach 80/150/220 mm.

Prístroj pre nanášanie filmov

Elektromotoricky poháňaný prístroj pre
nanášanie povlakov s rovnomernou
definovanou hrúbkou vrstvy na sklene-
ných platniach, skúšobných kartách,
fóliách atď.. S multifunkčnou aplikač-
nou prípojkou, dimenzovaný pre použi-
tie s najbežnejšími aplikátormi (špirálo-
vé stierače, ryhované stierače najrozlič-
nejších rozmerov). 

Rýchlosť nastaviteľná od 5-99 mm/s.
Maximálna plocha nanášania: cca
330x345 mm. voliteľne použiteľné so
sklenenou platňou, vákuovou prísav-
nou platňou alebo flexibilnou nanáša-
cou podložkou.

Model 360 skupina 8

Rám pre nanášanie štvornásobných filmov 

Špeciálny prístroj pre nanášanie fil-
mov so štyrmi výškami rýh a šírkou fil-
mov 13/40/60/90 mm. Je možné dodať
štandardné výšky rýh 30/60/ 90/120

µm, ale aj pre ľubovoľné hrúbky
mokrých filmov v rozsahu 15-2000
µm. Vyhotovenie v oceli odolnej proti
korózii.

Model 358 skupina 8

Prístroj pre nanášanie špirálových filmov

Osvedčený prístroj pre nanášanie fil-
mov pre aplikáciu filmotvorných kvapa-
lín každého druhu. Osobitne vhodný
pre aplikáciu na flexibilných podkla-

doch. Je možné dodať pre šírky filmov
80/150/220 mm a hrúbky mokrých fil-
mov medzi 10 a 200 µm. Vyhotovenie v
oceli odolnej proti korózii.

Model 334 skupina 8

prístroj pre zhotovenie skúšobných
tabúľ s rovnomerným nánosom laku 
a definovanou hrúbkou vrstvy. Rýchlosť
regulovateľná v rozsahu 100-2500 min-1.

Vrhací prístroj lakových vrstiev

Model 288 skupina 8

Nanášací stierač dvojitých filmov pre šírky
filmov 80/120/180/230 mm. Obe výšky
rýh sú voľne voliteľné v rozsahu 15-2000
µm. Vyhotovenie v oceli odolnej proti
korózii.

Vyhrňovač lakových vrstiev systém Wasag
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Špirálový prístroj pre nanášanie filmov

Kompaktný združený prístroj na apliká-
ciu filmov a skúšobný prístroj s fóliovou
klávesnicou, ktorý pri rovnomernej 
a reprodukovateľnej aplikácii povlakových
materiálov neponecháva nič náhode.
Spĺňa dve základné funkcie - použitie
ako veľmi presný prístroj na nanášanie
filmov ako aj pre určenie stupňa sušenia
podľa  DIN 53 150 príp. pre porovnáva-

ciu skúšku sušenia - plus prídavná funk-
cia: Použitie známych tyčí na meranie
tvrdosti podľa ERICHSEN 318 a 318 S
nezávislé od používateľa, ako aj skúšob-
ný prístroj na meranie odolnosti proti
sekom 435 a  skúšobný prístroj na mera-
nie priľnavosti a odolnosti proti poškri-
abaniu 435 S.

skúšobný prístroj na nanášanie filmov a sušenie
ASTM

Prístroj pre nanášanie filmov

Prístroj poháňaný elektromotoricky
(alebo motorom na stlačený vzduch)
pre nanášanie filmov pre rýchle a rov-
nomerné povlakovanie rozmanitých
povrchov. S plynulo nastaviteľnou ťaž-
nou rýchlosťou a rovnomerným prítla-

čným tlakom. Nanášaná plocha max.
170x250,  325x250 príp. 350x250 mm.
Na prístroji sa nachádzajú držiaky pre
zásobníky rozpúšťadiel a pre uschova-
nie stieračov.

Nanášací prístroj so stieračom

Pre zhotovovanie 6 alebo 10 pásov fil-
mov s odstupňovanou hrúbkou filmov
jednom ťahu. Rozsah hrúbok filmov
10-500 µm. Vhodný pre posúdenie

vlastností lakov v závislosti od hrúbky
vrstvy: krycia schopnosť, farbitosť,
správanie pri sušení atď..

Odstupňovaný nanášací lineál
filmov podľa Krausa

Povlakovací automat pre skúšobné plechy typ APL 1.2

Moderný povlakovací automat pre skú-
šobné plechy osobitne pre opakované
nanášanie kovových lakov a iných pov-
lakovacích materiálov na najrozličnejšie
podkladové materiály. S jednoduchou
obsluhou a dimenzovaný pre použitie v
priestoroch s ochranou proti
výbuchu. Ovládanie nastavi-
teľné tak pre pevne progra-
movateľné parametre strie-
kania ako šírky krokov, hori-
zontálne rýchlosti zdvihu, počet
striekacích zdvihov a dôb odvetrania,
ako aj takmer pre všetky možné tech-
nické požiadavky pri lakovaní. Je možné
použitie dvoch automaticky pracujú-
cich striekacích pištolí s fluidnými
pohármi. Na želanie s opciou náter krí-
žom.

Jednoduchý, cenovo výhodný prístroj
pre nanášanie špirálových filmov z
nehrdzavejúcej ocele v sade s 8 stierač-
mi, prídržným a čistiacim prípravkom

ako aj tlakovou podložkou. Špirály pre
hrúbky mokrých filmov od 4-500 µm 
a šírky nanášania od 110 a 240 mm je
možné dodať aj jednotlivo.

Plynule nastaviteľný prístroj pre naná-
šanie filmov, osvedčený a obľúbený v
anglosaských krajinách. Eloxovaný hli-
níkový rám s ťažným ostrím z nehrdza-
vejúcej ocele. Je možné dodať pre

šírky filmov 0 a 10 mm, nastaviteľné v
10 µm - krokoch.  Šírka filmu 200 mm.
Vyobrazenie znázorňuje VARIOCATOR
626 pri použití na prístroji K CONTROL
COATER 623.
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Merací prístroj mokrých vrstiev
DIN, EN ISO, ISO, ASTM, BS, NF
Dvojkoleso s excentrickým stredným
rebrom sa odvaľuje po mokrom náte-
re. Hrúbka mokrej vrstvy zodpovedá
odčítaniu stupnice pri medzi zmáčania

na strednom rebre. Je možné dodať 8
verzií pre celkový merací rozsah od 
1-1500 µm.

Model 233 skupina 10

Merací prístroj suchých filmov podľa Rossmanna
EN ISO, ISO, ASTM, BS, FTMS
Rozdiel výšok medzi základným materiá-
lom a povrchom filmu sa zaregistruje
dotykovým hrotom a zobrazí s presnosť-
ou 5 µm na indikátore. 

merací rozsah:               0-1000 µm

Model 504 skupina 9

Záznamník sušenia

Elektromotorické vyhotovenie pre
automatickú registráciu správania
náterov a podobných povlakov pri
schnutí. Je možné vykonať 6 paralel-

ných skúšok. Prispôsobenie rôznym
dobám schnutia prepínateľnými doba-
mi chodu (6, 12 a 24 h).

Model 416 skupina 9

Skúšobný prístroj na meranie preschnutia
EN ISO, ISO
Slúži na skúšku povlakov na ich preschnu-
tie. Na skúšobnú plochu sa položí na 10 s
skúšobné teliesko zaťažené závažiami 
a otočí o 90°. Vytlačená nylonová sieťovina
spôsobí poškodenie, ktorá sa posúdi po
zdvihnutí telieska.

Model 415 skupina 9

Jednoduchý skúšobný prístroj s tlakom
telieska pre určenie stupňov sušenia 2
až 7 podľa DIN 53 150. 

V rozsahu dodávky je zahrnutá rozptylo-
vá sklenená rúra s normovanými sklene-
nými perličkami pre stupeň sušenia 1.

Skúšobný prístroj na meranie stupňa sušenia
DIN, EN ISO

Model 432 skupina 9

Gradientná pec 
DIN, EN ISO
Gradientná pec, model 432, pre posúde-
nie správania lakových a práškových
povlakov, živíc, plastických hmôt a pod.
pri vypaľovaní a sušení môže programo-
vaním rýchlosti ohrevu, teploty vypaľo-
vania a času simulovať produktový pro-
ces. Umožňuje predpovedať, ako reagu-

je určitý lakový systém pri rôznych teplo-
tách na špeciálny materiál. Veľmi dobrá
opakovateľnosť meraní umožňuje pozo-
ruhodne presné určenie existujúcich
medzných hodnôt. Podľa  typu pece
môžu byť povlaky testované do teploty
320 °C.
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Model 497 skupina 10 PAINTBORER 518 MC skupina 10

Model 333 skupina 10Model 296 skupina 10
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Prístroj na meranie hrúbok vrstiev
DIN, EN ISO, ISO, AS, ASTM

merací prístroj so 4 meracími rozsahmi: 
5-100 µm, 100-300 µm, 300-700 µm,
700-1500 µm. 

Tento merací hrebeň z nehrdzavejúcej
ocele sa vyznačuje vysokou presnosťou
merania.

Osvedčený merací prístroj podľa normo-
vanej metódy klinového rezu. Nevyhnut-
ný pre merania hrúbok vrstiev na ľubovo-
ľných základných materiáloch. Pri
viacvrstvových systémoch je možné regi-
strovať celkové a jednotlivé hrúbky.

meracie rozsahy: 
200/500/1000/2000 µm

vhodný aj pre skúšky nepriľnavosti podľa
AS 1580 (metóda 408.1).

Merací prístroj hrúbok mokrých vrstiev 
DIN, EN ISO, ISO, ASTM, BS, NF

prístroj na meranie hrúbok vrstiev
DIN, EN ISO, ISO, ASTM

Pre meranie hrúbky fólií, kartónu,
papiera s povlakom a bez neho.
Nevyhnutný pre skúšky oteru na PVC
fóliách ako aj určovanie farebnej a kry-
cej schopnosti na kontrastných kar-
tách. 

merací rozsah:          1000 µm
presnosť odčítania: 1 µm

Merací prístroj hrúbok fólií
EN ISO, ISO

Merací prístroj hrúbok mokrých vrstiev 
a suchých filmov podľa Rossmanna
EN ISO, ISO, ASTM, BS, FTMS

Merací prístroj hrúbok mokrých vrstiev podľa Rossmanna 
DIN, EN ISO, ISO, ASTM, BS, NF

Merací princíp ako pri modeli 233. Pri meraní na mokrom filme sa merací
dotyk nadvihne skrutkou s ryhovanou
hlavou a neskôr spustí na mokrý
povrch.

Merací prístroj s najjednoduchším
ovládaním. Platňu z ušľachtilej ocele vo
forme hrebeňa s rovnomerne odstupň-
ovaným ozubením nasadiť kolmo na
mokrý film, odčítať hrúbku vrstvy na

medzi zmáčania. Tri vyhotovenia s
meracími rozsahmi 120/600/1200 µm.
Je možné dodať ako veľké zvláštne
vyhotovenie (333 S) podľa BASt pre
farby pre značenie ciest.

Pre meranie hrúbok vrstiev podľa metódy
klinového rezu. Spája výhody P.I.G. 455 s
vysokým komfortom obsluhy: Vrstva laku
sa prevŕta pri definovanom uhle kužeľa.
Merací mikroskop rýchlo a presne ciacho-
vateľný nad miestom vŕtania. Minimálne
poškodenie vzorky, preto sú možné vyso-
ké merné hmotnosti skúšaných miest.
Ako príslušenstvo je možné dodať stôl pre

vzorky pre extrémne malé skúšané vzorky
(Ø 10 mm). Posúvateľnosťou mikroskopu
v dvoch osových smeroch (navzájom pre-
sadených o 90°) s možnosťou otáčania
stupnice je PAINT BORER 518 MC vhodný
aj pre vyhodnocovanie eliptických vŕtan-
ých otvorov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri
zakrivených vzorkách.



MiniTest 4100, 3100, 2100, 1100 skupina 10
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Najmodernejšia technológia v presnom
prístroji vo veľkosti ruky. Alfanumerický
LCD, fóliová klávesnica, mikroproceso-
rom riadený kalibračný a merací proces,
štatistický modul, bidirekcionálne štan-
dardné interface RS 232 C. Dimenzovaný
pre 20 sond (F, N, FN, CN), 

Celkový merací rozsah: 1 µm - 100 mm.
Ďalšie charakteristiky: podržanie meran-
ých hodnôt a automatické vypnutie baté-
rie. Uloženie do pamäti max. 10.000
meraných a kalibrovaných hodnôt. MINI-
TEST 3100, 2100 a 1100 sú cenovo
výhodné varianty, ktoré sa od MINITESTu
4100 odlišujú iba menším komfortom
merania.

Prístroj na meranie hrúbok vrstiev
DIN, EN ISO, ISO, ASTM, BS, NF

MiniTest 720, 730, 740 skupina 10

Nová generácia mobilných prístrojov na
meranie hrúbok vrstiev, s kompletne
novo koncipovaným spracovaním signá-
lu (SIDSP). pre nedeštruktívne, maximál-
ne reprodukovateľné meranie nemagne-
tických vrstiev na oceli (F) a izolujúcich
vrstvách na neželezných kovoch (N). Je
možné dodať aj ako združenú verziu
(FN). S internou sondou, káblovou son-

dou alebo s možnosťou interne/externe
vymeniteľných sond. Export údajov
pomocou rozhrania IrDA 1.0–(infračer-
vené). Okrem toho osvetliteľný displej,
štatistická funkcia, monitorovanie medz-
ných hodnôt (opticky a  akusticky) ako aj
pamäť meraných hodnôt do max.
100.000 meraných hodnôt.

Prístroj na meranie hrúbok vrstiev
DIN, EN ISO, ISO, ASTM, BS

MikroTest 5, 6 skupina 10

Prístroj na meranie hrúbok vrstiev
DIN, EN ISO, ISO, ASTM, BS
Pre meranie nemagnetických vrstiev
na oceli podľa nedeštruktívnej metódy
adhéznej sily. Meranie bez prúdu s
jedinečnou meracou automatikou pre
reprodukovateľné výsledky aj keď pri
extrémnych podmienkach merania.

Mikrotest 5 a 6:
9 analógových verzií pre celkový mera-
cí rozsah 1 µm až 20 mm; aj pre galva-
nické niklové vrstvy na rôznych základ-
ných materiáloch.

PenTest skupina 10

Cenovo výhodný merací prístroj podľa
magnetickej metódy adhéznej sily pre
rýchle  nedeštruktívne meranie nemag-
netických vrstiev na  oceli s mechanik-
kým podržaním meraných hodnôt. Nie
je potrebné žiadne napájanie prúdom. 

merací rozsah:               25-700 µm

Prístroj na meranie hrúbok vrstiev
DIN, EN ISO, ISO, ASTM, BS

PAINTXPLORER 548 skupina 10

Prístroj na meranie hrúbok vrstiev
DIN, EN ISO
Pre meranie hrúbok vrstiev podľa
metódy klinového rezu: Vrstva laku sa
prevŕta pri definovanom uhle kužeľa.
PAINTXPLORER 548 s veľmi presným
uložením v ložiskách bol vyvinutý pre
rozšírenie aplikačného spektra prístroja
PAINT BORER 518 S, pre citlivé otvory,
osobitne v tuhých/krehkých materiá-
loch, ktoré môžu mať už pri relatívne
malom excentrickom nerovnomernom
chode použitého vrtáka, príp. jeho stre-
dovej osi sklon k vylomeniam rezných
hranách vrát. odlúpnutí. Vyhotovený
ako komfortný stolový prístroj (labora-
tórny prístroj), ktorý môže byť voliteľne
ovládaný aj manuálne. 

Opcia: merací mikroskop s osvetlením 
a 50 násobným zväčšením.

LAYERCHECK 750 USB skupina 10

Malý príručný vreckový prístroj pre
nedeštruktívne, rýchle a presné mera-
nie hrúbok vrstiev, s nezvyčajne zaují-
mavým pomerom cena/výkon, v dvoch
vyhotoveniach: LAYERCHECK 750 USB F
pre meranie všetkých nemagnetických
vrstiev na oceli (0-3000 µm); napr. laky,
emaily, chrómom, pozinkovania, atď..
LAYERCHECK 750 USB FN pre meranie
všetkých nemagnetických vrstiev na
oceli (0-2000 µm) a pre meranie všet-
kých izolujúcich vrstiev na všetkých
neželezných kovoch; napr. laky, vrstvy
na eloxovanom hliníku , keramika na
hliníku, meď, odliatky v zinkografii,
mosadz, atď.. So štatistickou funkciou,
osvetleným displejom, USB rozhraním,
štandardne 1 a 2 bodová kalibrácia,
opcie: softvér, kalibračný certifikát.

Prístroj na meranie hrúbok vrstiev
DIN, ISO, ASTM



Model 312 skupina 11

Original TABER® STIFFNESS TESTER 362 skupina 11

QuintSonic skupina 10GalvanoTest skupina 10
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Pre stanovenie maximálnej rozťažno-
sti povlakov na plechu ohýbaním
okolo kužeľového tŕňa (Ø 1/8" bis 1
1/2" príp. 3 mm do 38 mm). Z prie-
meru tŕňa v mieste trhliny môže byť
vypočítaná relatívna maximálna ťaž-
nosť povlakovacieho materiálu. S
rýchloupínacím prípravkom pomocou
excentrickej páky.

Analyzátor ohybu s kužeľovým tŕňom 
EN ISO, ISO, ASTM, BS, FTMS, NEN, NF

Presný nástroj pre normalizované urče-
nie tuhosti v ohybe flexibilných materi-
álov (kovových a plastových fólií, kartó-
nu, papiera atď., max. hrúbka 3 mm).
Vynikajúca presnosť merania  (do 1%)
elektromotorickým meracím cyklom.
Je možné dodať analógové a digitálne
vyhotovenie s príslušenstvom Pre cel-
kový merací rozsah 0,01-10.000 jedno-
tiek Stiffness.

Skúšobný prístroj pevnosti v ohybe
ISO, ASTM, JIS, TAPPI

Prístroj na meranie hrúbok vrstiev
DIN, ISO, ASTM, BS

ultrazvukový merací prístroj hrúbok vrstiev

Pre zisťovanie kovových jedno a viacvrst-
vových povlakov na kovových podkla-
doch elektrochemickým oddelením.
Osobitne vhodný pre galvanické povlaky. 

Celkový merací rozsah: 0,3-40 µm.

Je možné dodať špeciálne elektrolyty pre
viac ako 70 kombinácií vrstva/podklad.
Najmenšia meraná plocha 0,25 mm2. S
rozhraním RS 232 C pre pripojenie na tla-
čiareň alebo PC.

Prenosný ultrazvukový merací prístroj
hrúbok vrstiev s inovatívnym mera-
cím princípom, ktorý bol vyvinutý
špeciálne pre deštruktívne meranie
hrúbok vrstiev farieb, lakov a plastik-
kých hmôt  ako aj iných povlakov na
skle, keramike, kove, plastickej hmote
atď.. S rozhraním RS 232 C.

Osobitná charakteristika:
V jednom meracom cykle môže byť
určená tak celková hrúbka vrstvy ako
aj jednotlivé vrstvy viacvrstvových
systémov. 

Merací rozsah:  10-500 µm

Model 266 S skupina 11

Analyzátor ohybu s valcovým tŕňom  
EN, EN ISO, ASTM
Pre skúšku priľnavosti a elasticity. Prí-
stroj s otočnou pákou so 14 ľahko
vymeniteľnými valcovými (v malých
priemeroch 2, 3 a 4 mm zosilnenými)
tŕňmi VA (Ø 2-32 mm). Stanovuje sa Ø
tŕňa, pri ktorom sa povlak na ohýbanej
vzorke plechu roztrhne. Rýchle, repro-

dukovateľné skúšky špeciálnymi cia-
chovacími zariadeniami a ohýbaná
súčiastka s kladkami z plastickej
hmoty. Model 266 S umožňuje skúšku
šírok plechov do 100 mm.

Model 295 I skupina 12

Skúšobný prístroj pre sieťový rez  
EN, EN ISO, ISO, ASTM
Osvedčený prenosný prístroj pre skúš-
ku sieťovým rezom. Pre 6 paralelných
rezov s odstupom rezu 1 mm, pre skúš-
ku priľnavosti vrstiev v hrúbke vrstvy až

do 60 µm. Je možné kúpiť aj ďalšie
vyhotovenia s inými normalizovanými
odstupmi rezov, pre skúšku priľnavosti
vrstiev vo väčších hrúbkach vrstiev.
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Sklopné pravítka/SCROLLRULER
EN, EN ISO, ISO, ASTM

Model 525-B skupina 12

Prístroj na skúšku priľnavosti

Variant dimenzovaný špeciálne pre
skúšku nesúdržnosti na betónových
plochách so skúšobným telieskom Ø 50
mm a meracím rozsahom 4,5 N/mm2.

Model 525 skupina 12

Prístroj na skúšku priľnavosti
ASTM
Pre určenie adhézie povlakov podľa
ASTM D 4541 odtrhnutím nalepeného
skúšobného telieska (Ø 20 mm).
Robustné vyhotovenie bez napájania
prúdom, preto je osobitne vhodné pre
vonkajšie použitie. Kompletný skúšobný
kufrík s príslušenstvom. Je možné kúpiť
3 verzie pre meracie rozsahy 5/10/25
N/mm2.

Model 295 XIV skupina 12

Skúšobný prístroj pre sieťový rez  
EN, EN ISO, ISO, ASTM
Kvôli opakovaným želaniam používate-
ľov je k  dispozícii variabilne použiteľný
vykrajovací prístroj v podobe modelu
295/XIV pre voľné rezy na zakrivených
povrchoch. Pozostáva zo špeciálne
tvrdo povlakovaného skúšobného

hrotu, namontovaného do bloku adap-
téra s držiakom. Pre veľa takýchto apli-
kácií je v rozsahu dodávky modelu
295/XIV obsiahnuté pomocné elastické
oceľové pravítko.

Model 295 IX skupina 12

Pokrokovejší ručný prístroj pre skúšku
sieťovým rezom. Pre 6 paralelných rezov
s odstupom rezu 1 mm, pre skúšku priľ-
navosti vrstiev v hrúbke vrstvy až do 60
µm. Pre zjednodušenie aplikácie má
model IX (ako aj X a XI) voľne otočnú os
medzi rukoväťou a skúšobnou hlavou.

Os podporuje rovnomerné rozdelenie
sily v celom rozsahu rezného telesa 
a dosiahnuté výsledky formuje menej
závislé od používateľa. Otočením areta-
čného krúžku môže byť na želanie vyt-
vorené tuhé spojenie medzi rukoväťou
a skúšobnou hlavou.

Model 295 skupina 12

Tieto sklopné pravítka ponúkajú pre
odstupy rezov, ktoré sa vždy vyžadujú,
potrebné hrúbky pravítok 1 mm, 1,5
mm, 2 mm alebo 3 mm "na kus"  bez
toho, aby ich bolo príp. potrebné zráta-
vať z viacerých 1 mm hrúbok. Sklopné

sklopné pravítko k modelu 295/III:
s  10 sklopnými pravítkami 
hrúbka à 1 mm

pravítko k modelu 295/XII je vybavené aj
odstupom rezov 1,5 mm, predpísaným
podľa Daimler-Benz. Sklopné pravítko k
modelu 295/XIII umožňuje svojim inova-
tívnym dizajnom s rukoväťou vo forme
guľovej stopky komfortnú prácu bez únavy.

sklopné pravítko k modelu 295/XII:
vždy s 10 sklopnými pravítkami 
hrúbka à 1 mm/1,5 mm
(1,5 mm = podľa Daimler-Benz) 

Všetky sklopné pravítka je možné kúpiť
aj osobitne.

Pri SCROLLRULERi 295/XV ide o univer-
zálne pravítko pre sieťový rez, pri ktorom
(v origináli chýba sloveso - môže byť 

sklopné pravítko k modelu 295/XIII:
vždy s 5 sklopnými pravítkami 
hrúbok à 1 mm/2 mm/3 mm.

napr. "sa dosahujú") požadované odstu-
py rezov (6 x 1 mm, 6 x 2 mm, 6 x 3 mm,
11 x 1 mm, 11 x 1,5 mm) rovnako rýchlo
ako komfortne jednoduchým otočením
vrúbkovaného kolieska.

SCROLLRULER 295/XV:
univerzálne pravítko pre sieťový rez, 
nastaviteľné jednoduchým 
otočením vrúbkovaného kolieska.

Skúšobný prístroj pre sieťový rez  
EN, EN ISO, ISO, ASTM



Model 471 skupina 13SPLITT II/III 408 skupina 13

Skúšanie povrchov

www.erichsen.de 19

MULTI GRIT TESTER 508 VDA skupina 13

Skúšobný prístroj s kameninou podľa VDA
DIN, ISO, Peugeot-Citroen, Renault, VDA

MULTI GRIT TESTER 508 SAE skupina 13

MULTI GRIT TESTER 508 SAE sa vyznač-
uje dobrou opakovateľnosťou a porov-
nateľnosťou výsledkov skúšok.  Je
vybavený nastaviteľným nárazovým
uhlom. Ostreľovanie vzoriek sa uskuto-
ční definovaným štrkom (podľa ASTM
D 3170). V závislosti od normatívov
ďalších noriem môžu byť použité aj iné
ostreľovacie materiály. Ostreľovací
materiál sa privádza
nastaviteľným vibrač-
ným dopravníkom
automaticky. Na multi-
funkčnom displeji
môžu byť voliteľne
odčítané pracovný
tlak, doba skúšky,

nastavenie vibračného dopravníka ako
aj stavy skúšobných počítadiel celko-
vý/časový.

Skúšobný prístroj s kameninou podľa SAE
ASTM, SAE, GM, VOLVO

jednoúderový skúšobný prístroj
EN ISO

pre posúdenie správania povlakova-
ných plechov pri rázovom pretvorení,
predovšetkým pre obaly. Vzorka, ktorá
bola predtým ohnutá do tvaru U, dosta-
ne kónickú ohýbanú hranu.

Prístroj pre rázové skúšky ohybu 

Skúšobný prístroj koncipovaný ako stolo-
vý prístroj pre jednotlivé ostreľovanie
skúšobných plechov oceľovými guľôčka-
mi (Ø -2 mm). SPLITT II 408 sa dodáva s
dvoma skúšobnými teplotami (+23 °C
alebo –20 °C), SPLITT III 408 s 3 skúšob-
nými teplotami (+23 °C , 0 °C a –20 °C),
ktoré sú interne regulované a zobrazova-
né na LC displeji. Rýchlosť ostreľovania je
nastaviteľná a pri normalizovaných skúš-

kach je predvolená na 250 km/hod, čo sa
rovnako zobrazuje na LC displeji. Uhol
dopadu pri ostreľovaní je 2° odchýlky k
zvislici. Aby sa predišlo namŕzaniu vzo-
riek, môže byť skúšobný priestor vypla-
chovaný dusíkom. Stupnica na zasúvaní
skúšobných plechov uľahčuje polohova-
nie ostreľovania. Táto skúšobná metóda
je už predpísaná v podnikovej norme jed-
ného uznávaného výrobcu automobilov.

Multirázový prístroj, pôvodne vyvinutý
so súhlasom Zväzu automobilového
priemyslu (VDA), ktorý v súčasnosti
zodpovedá normatívom národných a
medzinárodných noriem. Ostreľovanie
vzoriek sa uskutočňuje podľa VDA ost-
rohranným oceľovým šrotom, ktorý sa
urýchľuje tlakovým vzduchom, pri uhle
ostreľovania 54°.
So sadou pre pre-
stavenie podľa
Peugeot-Citroën
(zvislé ostreľova-
nie), ktorá sa
ponúka ako príslu-

šenstvo, môže byť MULTI GRIT TESTER
508 VDA – bez použitia náradia - za nie-
koľko minút adekvátne prestavený.

Model 305 skupina 13

Prenosný skúšobný prístroj s jednodu-
chou obsluhou pre rázové skúšky napr.
podľa DIN EN ISO 4532 na emailoch.
Osobitne vhodný pre skúšky na mieste.
Voliteľne s oporným prípravkom pre
skúšky plastických hmôt.

Rázový skúšobný prístroj podľa Wegnera  
DIN, DIN EN, DIN ISO, EN, ISO

Model 304 skupina 13

Pre skúšku povlakov na tvorbu trhlín 
a oddelenie ako aj elasticity. Rázové
pretvorenie povlakovaných plechov
hmotnosťou kladiva guľovým čapom
ako skúška vtláčaním alebo vytláčaním.
Variabilná rázová energia zmenou
výšky pádu alebo hmotnosti padajúce-
ho telesa.

Skúšobný prístroj pre rázovú skúšku guľôčkou
DIN, EN, EN ISO, ISO, ASTM, ECCA, NF
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Model 299/300 skupina 14

Prístroj na meranie tlmenia kyvadla  
DIN, EN ISO, ISO, ASTM, BS, NEN, NF, SIS, SNV, VDA
Tlmenie kyvadla, ktoré kmitá na povla-
ku, sa vyhodnocuje podľa normalizova-
ného predpisu. Kalibračný modus s auto-
matickým vylaďovaním, predvoliteľný
podľa Königa a Persoza. Okrem toho dva 

rozličné meracie moduly:
Základná verzia s manuálnym vychýle-
ním kyvadla a automatická verzia s auto-
matickým vychýlením kyvadla. Odčítanie
meraných hodnôt na obslužnom termi-
náli.

Model 291 skupina 14

Analyzátor vrypovej tvrdosti podľa Wolff-Wilborna  
EN, ISO, ECCA, NEN, SIS, SNV,   
Po skúšobnej vrstve sa posúvajú ceruzky s
odstupňovanými stupňami tvrdosti pri
pevnom uhle nastavenia a definovanom
zaťažení. Tvrdosť filmu sa určuje oboma
stupňami tvrdosti na hranici medzi efek-
tom písania a vniknutia.

Model 263 skupina 14

Analyzátor tvrdosti vtláčaním podľa Buchholza
DIN, EN ISO, ISO, BS, ECCA, NF, VDA
Oceľový blok so zapusteným kruhovým
ostrím generuje po nasadení na skúš-
obnú plochu tlakovú značku, ktorej
dĺžka sa mikroskopicky zmeria. Súvislo-

sť medzi dĺžkou vtlačku a odporom
proti vtlačeniu podľa Buchholza je vidi-
teľný z normalizovanej tabuľky.

LINEARTESTER 249 skupina 14

Namáhanie vrypmi pohybom vzorky
pod tvrdokovovým rydlom v tvare ost-
ria alebo gule s definovanou silou (0,5-
40 N). Ďalšie aplikácie: skúšky vry-
pov/škrabancov, skúšky oteru s dvoji-
tým zdvihom, testy Crockmeter, testy
MEK, testy stálosti rozpúšťadiel vo vše-
obecnosti príp. testy stierania. Elektrik-
ké rozoznávanie zaškrabnutia ponúka

pri skúške izolujúcich povlakov na vodi-
vých podkladoch ešte dodatočnú istotu
pri nastavení sily vrypov. K dispozícii sú
tri pevne naprogramované ako aj jedna
voľne programovateľná rýchlosť skúš-
ky. Rozmanitý program skúšobných
nástrojov, ktoré je možné kúpiť, skúšku
najrozličnejších materiálov podľa
potreby.

Prístroj na skúšku vrypovej tvrdosti
EN ISO

Model 456-USB skupina 25

Digitálny mikroskop s vysokým rozlíše-
ním pre pripojenie k PC/laptopu: Obrazo-
vý senzor CMOS 2 milióny pixelov, inte-
grované osvetlenie (nastaviteľné), video-
funkcia, Live View, bezprostredné
zaznamenanie obrazu priamo na objek-
te, snímky v mikroskopickej presnosti,
stupňovité presné meranie, odstupňova-
né/nastaviteľné presné meranie.

K rozsahu dodávky patria: kamera s USB
káblom, 1 rúrový statív pre 20 násobné
zväčšenie, 1 rúrový statív pre 40 násobné
a  200 násobné zväčšenie, 1 sklopný 
špeciálny statív, softvér CD, návod na
obsluhu.

USB mikroskop

Skúšobná stanica odolnosti proti poškriabaniu 450 skupina 14

Univerzálny prístroj na vykonávanie skú-
šok poškriabania na lakoch a povrchoch
plastických hmôt. So skúšobným stolom
X - Y, poháňaným servomotorom a uni-
verzálnym upínacím prípravkom  skúš-
aného náradia s vertikálnym lineárnym
vedením a pneumatickým prísuvom
náradia. Obsluha skúšobnej stanice

odolnosti proti poškriabaniu sa uskutoč-
ňuje moderným displejovým ovládacím
panelom. Nastaviteľné sú rýchlosť skúš-
ky pre pohyby v smere x príp. y, dĺžka
vrypov v smere x príp. y, stanovenie pož-
adovaného vzoru vrypov (lineárny/kriv-
kový/plochý) ako aj predvoľba počtu
skúšobných cyklov.

Skúšobná stanica odolnosti proti poškriabaniu podľa
BMW/ERICHSEN
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Skúšobný prístroj na odolnosť proti sekom podľa Oesterleho

Prístroj na skúšku oteru
DIN, DIN EN, EN, ISO, ASTM, BS, JIS, NF, SIS

Vreckový prístroj model 435 slúži na
určovanie odolnosti proti poškriaban-
iu (odolnosť proti sekom) povrchov
lakov a plastických hmôt. Skúšobné
teleso (kotúč z plastickej hmoty, medi

alebo ocele) sa vytláča nastavenou
silou a ťahá cez testovaciu plochu. Sila
pružiny 0-20 N, rozdelená na 3 mera-
cie rozsahy.

Model 435 S skupina 14

Skúšobný prístroj na meranie priľnavosti 
a odolnosti proti poškriabaniu
Pri modeli 435 S je smer skúšobného
pohybu otočený o 90°, čím je možné
skúšať priľnavosť dosadajúcich fareb-
ných značiek (napr. stupníc na krytoch
tachometrov), “bočným nasunutím”.

Pre skúšku odolnosti proti poškriab-
aniu povrchov tupými vplyvmi sa hodí
osobitne tam, kde sa ukázalo použitie
modelu 318/318 S ako príliš agresívne.

Medzinárodne uznávaný prístroj na
skúšku oteru. Normované skúšobné
predpisy  pre plastické hmoty, dekora-
tívne vrstvy, náterové hmoty atď.. Pou-
žiteľný pre simulácie oteru každého
druhu príslušnými trecími kladkami 
a rozsiahle príslušenstvo. Je možné
dodať aj vo vyhotovení duo pre súčas-
nú skúšku dvoch vzoriek.

SCRATCH HARDNESS TESTER 430 P skupina 14

Prístroj na skúšku vrypovej tvrdosti  
DIN, EN ISO, ISO, ASTM, ECCA, GME, JIS, SIS, SNV, VDA
Mnohostranný prístroj pre mechanické
skúšky: mriežkový rez, odolnosť proti
škrabancom/vrypom a efekt písania.
Nastavenie skúšobného zaťaženie (do 50
N) manuálne  (model 430 P I) alebo
motoricky stlačením klávesu (model 430
P II). 9 pevne predprogramovaných,
bežným normám zodpovedajúcich rezo-
vých rastrov ako aj tri rezové rastre, pro-
gramovateľné používateľom. 2 rýchlosti
rezu a 2 dĺžky rezu, ľubovoľne kombino-
vateľné. S rýchloupínacím prípravkom
vzoriek a optickým zobrazením pri zaš-
krabnutí izolujúcich vrstiev na kovových
podkladoch. Jediný, vo svete etablovaný

prístroj na skúšku odolnosť proti poškri-
abaniu povrchov plastických hmôt “zjaz-
vených na spôsob kože“ pre vnútorný
priestor vozidiel. Preto sa už používa u
mnohých medzinárodne uznávaných
výrobcov vozidiel ako aj pri ich dodávate-
ľoch.

SCRATCH HARDNESS TESTER 413 skupina 14

Prístroj na skúšku vrypovej tvrdosti
DIN, EN, ISO
Kompaktný prístroj s otočným tanierom
pre určovanie vrypovej tvrdosti a odolno-
sti proti poškriabaniu povrchov lakov,
skla alebo plastických hmôt (špeciálne
povlaky HPDL - neznáma skratka). Pri
zodpovedajúcom postupe je možné aj
skúšanie drobných súčiastok rôznej geo-

metrie. Štyri vymeniteľné skúšobné
nástroje osadené diamantom alebo
tvrdokovom s definovanou skúšobnou
geometriou. Dve závažia posuvné na
odstupňovanom ramene zaťaženia pre
rozsahy skúšobných zaťažení 0,01-1 N 
a 0,1-10 N.

Model 318/318 S skupina 14

Skúšobná tyč na meranie tvrdosti 318 je
osvedčený a nanajvýš osožný  analyzá-
tor vrypovej tvrdosti vo formáte vrecko-
vého prístroja. Je vhodný aj pre skúšky
na zakrivených povrchoch. Pre komfort-
né použitie na plochách extrémne citli-
vých na škrabance je skúšobná tyč na
meranie tvrdosti 318 S vybavená odvaľ-

ujúcou sa hlavicou, čím môže vrypovú
stopu na povrchu zanechať výlučne skú-
šobný hrot. S tvrdokovovým guľovým
hrotom, Ø 0,75 mm. voliteľne Ø 0,5 mm
a Ø 1,0 mm. Skúšobné zaťaženie 0-20 N,
3 špirálovými pružinami rozdelené na 3
meracie rozsahy.

Skúšobná tyč na meranie tvrdosti  
ISO, Bosch, van Laar, Opel



Skúšanie povrchov

22 www.erichsen.de

PICOGLOSS 562 MC skupina 17

Leskomer s dvoma uhlami s meracou
geometriou 20°/60° sa ráta medzi najme-
nšie prenosné leskomery vôbec. Meracie
geometrie 20°/60° a automatické prepnu-
tie zrkadlového lesku spĺňajú požiadavky
bežných meracích rozsahov lesku - vyso-
ký a stredný lesk. PICOGLOSS 562 MC

disponuje automatickou kalibráciou, ako
aj LED s extrémne dlhou životnosťou ako
zdroj svetla a USB rozhraním. Prístroj je
prevádzkovaný dvoma mikročlánkami,
ktorých kapacita postačuje minimálne
pre 10.000 meraní. 

Leskomer
DIN, EN ISO, ISO, ASTM

PICOGLOSS 560 MC-S skupina 17

Leskomer
DIN, EN ISO, ASTM
PICOGLOSS 560 MCX sa ráta, podobne
ako príbuzný PICOGLOSS 560 MC medzi
najmenšie prenosné leskomery vôbec.
Hlavný rozdiel medzi oboma prístrojmi
je v nezvyčajne malom meracom otvo-
re prístroja PICOGLOSS 560 MC-S

(okrúhly, Ø 3 mm), ktorý bol vyvinutý
na základe početných dopytov potenci-
álnych používateľov (predovšetkým z
oblasti výroby automobilov). Tu je
možné aj meranie lesku na drobných
súčiastkach podľa požiadavky.

PICOGLOSS 560 MCX skupina 17

Leskomer
DIN, EN ISO, ISO, ASTM
PICOGLOSS 560 MCX sa ráta medzi naj-
menšie prenosné leskomery vôbec. Je
menší ako počítačová myš a preto sa oso-
bitne dobre hodí pre nasadenie na mie-
ste. Univerzálna 60° meracia geometria 
a automatické prepnutie zrkadlového
lesku umožňujú mnohostranné možnosti
merania. PICOGLOSS 560 MCX disponuje
automatickou kalibráciou, ako aj LED s

extrémne dlhou životnosťou ako zdroj
svetla a USB rozhraním ako aj integrova-
nou štatistickou funkciou. Prístroj je pre-
vádzkovaný mikročlánkom, ktorého
kapacita postačuje minimálne pre 10.000
meraní.  meracie rozsahy: 0-150 príp.
150-1000 jednotiek lesku.

Model 241 skupina 16

Vlhký fotografický papier sa tlačí podľa
DIN 53 159 gumenou pečiatkou defino-
vaným tlakom na povrch filmu. Hodno-
tenie odtlačku kriedovatenia porovna-
ním so vzorovou škálou.

Skúšobný prístroj kriedovatenia podľa Kempfa  
DIN

Model 494 MC skupina 15

Robustný prístroj pre normalizovanú
skúšku pevnosti pri praní a otere
disperznými farbami a podobnými pov-
lakmi. Okrem spomenutého môže byť
skontrolovaná čistiaca schopnosť za

mokra a odolnosť proti oteru za mokra
povrchov všetkých druhov.  Ako príslu-
šenstvo je možné dodať: dávkovacie
čerpadlo, PVC fólie.

Prístroj na skúšku prania a oteruvzdornosti
DIN, EN ISO, ISO, ASTM, SIS

Original TABER® LINEAR ABRASER 364 skupina 15

Prístroj na skúšku oteru

Prístroj, ktorý môže merať odolnosť proti
oteru ako aj vrypovú tvrdosť produktov
všetkých veľkostí a tvarov. Plávajúca
hlava tohto prístroja na skúšku oteru sle-
duje obrysy príslušnej vzorky. Preto je
osobitne vhodný pre skúšky na výliskoch
z plastických hmôt, autodieloch, tlačovi-
nách, optických výrobkoch, gumy, kože 
a textílií. Je vybavený známymi abrazívami

firmy TABER® alebo univerzálnym nad-
stavcom pre skúšobné prostriedky podľa
potrieb zákazníka. Vďaka zod-
povedajúcemu príslušenstvu
použiteľný aj ako prístroj na
skúšku vrypovej tvrdosti alebo
crockmeter.
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MATCHMASTER 425 MC skupina 18

Komora denného svetla
DIN, ISO, ASTM, BS
Mikrokontrolerom riadená porovnáva-
cia kabína farieb s automatickým pre-
pínaním svetla podľa predpísaného
priebehu programu. Je možná aj manu-
álna obsluha.  3 druhy svetla: pripojite-
ľné A, D65 a TL84 ako aj UV svetlo.
Ovládací panel s fóliovou klávesnicou 

a LC displej. Zobrazenie doby osvetlenia
a spínacích cyklov podľa druhu svetla
pre kontrolu výmeny lámp. 

Ako príslušenstvo je možné dodať
sklopný stôl na prípravu vzoriek.

MATCHMASTER 425 MC II skupina 18

Prehliadacia komora farieb
EN ISO, ASTM
Normalizovaná svetelná komora
MATCHMASTER 425 MC II je prehliadač
farieb s piatimi rôznymi druhmi svetla
(D65, TL84, A, TL83, UV) pre perfektné
posúdenie a porovnanie farby pri rôz-
nych druhoch svetla. Doska
pre rozptýlenie svetla
zabezpečuje rovnomerné
rozdelenie svetla. Na žela-
nie sú druhy svetla vymeni-
teľné, napr. CWF (cool
white fluorescent). K rozsa-
hu dodávky certifikát o kali-
brácii (kvalita svetla).
Elektronická svetelná auto-
matika umožňuje automa-
tickú programovateľnú
výmenu druhov svetla s

nastaviteľnými osvetľovacími dobami.
Používateľ má  možnosť naprogramo-
vať postup/sekvenciu v ľubovoľnej
postupnosti s jednotlivými druhmi svet-
la (až 10 výmen).

SPEKTROMASTER 565 skupina 18

Kolorimeter a Leskomer
DIN, ISO, ASTM
Farba a lesk vytvárajú imidž predme-
tu. Dve vzorky rovnakej farby, ale s
rozdielnym leskom  nevyzerajú vizuál-
ne rovnako: lesklá plocha je pociťova-
ná ako tmavšia a sýtejšia. Aby sa dosi-
ahol jednotný imidž, musia sa oba
efekty kontrolovať. V porovnaní s
kolorimetrami väčšiny ostatných
ponúkajúcich meria SPEKTROMASTER
farbu a lesk súčasne! Dôvod pre
odchýlku môže byť v každej situácii
určený jednoznačne.

Je možné dodať dve vyhotovenia:

SPEKTROMASTER 565-45, 
pre súčasné meranie farby (geometria
45/0) a lesk (geometria 60)

SPEKTROMASTER 565-D, 
pre súčasné meranie farby (geometria
8/d) - (Ullbrichtova guľa) - a lesk (geo-
metria 60°)

GLOSSMASTERONLINE 507 skupina 17

Pozostáva z meracej hlavy a zásobova-
cej jednotky pre bezdotykové meranie
lesku vo výrobe. Rozstup meraní 10
mm, na želanie s namontovaným kali-

bračným štandardom a v prachotesnej
verzii. Rovnako je možné dodať presú-
vateľné prípravky so zodpovedajúcim
nastavením.

Zariadenie na meranie lesku
DIN, EN ISO, ISO, ASTM

PICOGLOSS 503 skupina 17

Kompaktný leskomer poháňaný batériou
v technike SMD s vysokou presnosťou
merania a 3 meracími geometriami: 20°,
60° a 85°. Automatické prepínanie na
zrkadlový lesk, automatická kalibrácia,

pamäť meraných hodnôt, štatistická
funkcia, s integrovaným USB rozhraním
(Mini) - ako aj rozhraním Bluetooth® pre
prenos údajov k PC. V rozsahu dodávky
je zahrnutý vyhodnocovací softvér.

Leskomer
DIN, EN ISO, ASTM

EasyCo 566 skupina 18

Kolorimeter 

Kolorimeter EasyCo 566 umožňuje
presnosť merania na vysokej úrovni s
dodatočnou možnosťou optického zná-
zornenia farby pri vysokej autenticite.
EasyCo 566 predstavuje v rodine kolori-
metrov novú generáciu kolorimetrov.

- bezdotykové meranie farby
- efektívne a rýchle meranie

farby moderným čipom.
- rýchla a jednoduchá výmena

dát pomocou  Bluetooth.
- mobilný kolorimeter, použiteľný 

takmer všade.
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SCRATCHMARKER 427 skupina 21Model 426 skupina 21

Rydlo podľa van Laara Prístroj pre zaškrabnutie 

Praktický nástroj s guľovitým tvrdokovo-
vým hrotom (Ø 0,5 mm) pre definované
zhotovenie vrypu do skúšaných povla-
kov pre skúšky odolnosti proti korózii.

Prenosný prístroj pre nanášanie defi-
novaných stôp po zaškrabnutí na
lakovaných skúšobných tabuliach pre
testy odolnosti proti korózii. Kom-
paktná konštrukcia pre prácu bez
námahy. Nástroj pre vrypy s geome-
triou podľa van Laara. Definované
nastavenie hĺbky vrypov v krokoch po
25 µm.

PoroTest 7 skupina 20

Pre vyhľadávanie pórov a
miest poškodení v izolu-
júcich vrstvách na elek-
tricky vodivom podkla-
de. Dve prenosné ver-
zie pre normalizované
skúšky s jednosmerným
príp. impulzným napä-
tím vždy s 3  príp. 2
vysokonapäťovými sní-
mačmi, nastaviteľné
testovacie napätie do 35
kV (max. hrúbka vrstvy 8
mm). Osobitné príslušenstvo
pre špeciálne aplikácie.

Prístroj na meranie pórov
DIN

TINT TESTER 527 skupina 19

Špeciálne laboratórne vyhotovenie pre
tmavé, pastovité skúšané vrstvy. So 4
1/2 - miestnym LED displejom a špeciál-
nou meracou hlavou. Okrem stanovova-

ní Tinting Strength podľa ASTMD 3265/
2745 sú možné aj merania normalizova-
ného jasu. Opcie:   Interface RS 232,
BCD, analógový výstup.

Prístroj na meranie jasu
DIN, ISO, ASTM, BS

MATCHMASTER 425 III skupina 18

Prehliadacia komora farieb
EN ISO, ASTM
Normalizované svetelné komory
MATCHMASTER 425 III a 425 IV sú preh-
liadače farieb s troma druhmi svetla.
Použiteľné sú tri normalizované druhy
svetla D65, A a TL84. Medzi týmito
troma normalizovanými druhmi svetla
je možné manuálne prepínať vo voľne

voliteľných časových intervaloch v
ľubovoľnej postupnosti. Doska pre
rozptýlenie svetla zabezpečuje rovno-
merné rozdelenie svetla. Ku každej
komore sa dodáva certifikát o skúške
(kvalita svetla). Oba stolové modely
pozostávajú z normalizovaných lakova-

ných plechov a môžu byť
zostavené bez náradia
počas niekoľkých minút.
Prehliadače farieb sú na
čelnej strane otvorené.
Ovládací panel s osvetle-
nými sklopnými tlačidla-
mi, pomocou ktorých sa
zobrazujú tieto tri druhy
svetla symbolmi, zabez-
pečuje jednoduchú obslu-
hu prístroja.

MATCHMASTER 425 IV skupina 18

Prehliadacia komora farieb
EN ISO, ASTM
Normalizované svetelné komory
MATCHMASTER 425 III a 425 IV sú preh-
liadače farieb s troma druhmi svetla.
Použiteľné sú tri normalizované druhy
svetla D65, A a TL84. Medzi týmito
troma normalizovanými druhmi svetla

je možné manuálne prepínať vo voľne
voliteľných časových intervaloch v
ľubovoľnej postupnosti. Doska pre
rozptýlenie svetla zabezpečuje rovno-
merné rozdelenie svetla. Ku každej
komore sa dodáva certifikát o skúške

(kvalita svetla). Oba stolové
modely pozostávajú z normali-
zovaných lakovaných plechov 
a môžu byť zostavené bez náradia
počas niekoľkých minút. Prehli-
adače farieb sú na čelnej strane
otvorené. Ovládací panel s
osvetlenými sklopnými tlačidla-
mi, pomocou ktorých sa zobra-
zujú tieto tri druhy svetla sym-
bolmi, zabezpečuje jednoduchú
obsluhu prístroja.



Skúšanie povrchov

www.erichsen.de 25

SOLARBOX 522/522 RH skupina 21

Prístroj na skúšku svetlostálosti
DIN, ISO, ASTM, UNI
Kompaktný stolový prístroj na skúšku
svetlostálosti vzoriek materiálov pomo-
cou lampy s vysokým tlakom xenónu
(1,5 kW príp. 2,5 kW). Úprava a kontrola
intenzity ožiarenia, špeciálny vymeniteľ-
ný filter pre obmedzenie podielu UV. Je
možné dodať štyri verzie:
- SOLARBOX 522/1500,  522/3000
- SOLARBOX 522/1500e,  522/3000e
(bez  mikroprocesorovej elektroniky
alebo s ).

Prístroje na skúšku svetlostálosti
- SOLARBOX 522/1500e RH
- SOLARBOX 522/3000e RH
Sú rozšírené vyhotovenia modelov
522/1500e a 522/3000e a umožňujú
doplnkovú predvoľbu/ úpravu vlhkosti
vzduchu v skúšobnej komore počas
skúšky.

Príslušenstvo: programovateľné zapla-
vovacie zariadenie pre periodické zvlhč-
ovanie vzoriek pre skúšku odolnosti proti
atmosférickým vplyvom.

Model 463 skupina 21

Skúšobný prístroj Machu-Test 530 skupina 21

Prenosný prístroj s tvrdokovovým ost-
rím pre zhotovovanie reznej stopy so
šírkou 1 mm (voliteľne 0,3, 0,5 alebo 2
mm) s pravouhlým okrajom. Pre exakt-
ne definované vrypové stopy na skúš-
aných povlakoch pri  skúškach odolno-
sti proti korózii.

Rydlo podľa Sikkensa

SOLVENTCHECKER 434 skupina 21

Prístroj na skúšku odolnosti proti korózii

Jednoduchý a praktický prístroj na
skúšku lakových povlakov a plastických
hmôt na odolnosť proti chemikáliám
pri dlhodobej statickej skúške so súčas-
ným výrokom o správaní v kvapaline 
a parnej zóne ako aj v medznej oblasti.
Vykonateľné 4 paralelné pokusy.

HANDCUTTER 428 skupina 21

Nástroj pre vrypy podľa Clemena

Praktický nástroj s tvrdokovovým hro-
tom podľa Clemena pre definované zho-
tovenie vrypu do skúšaných povlakov
pre skúšky odolnosti proti korózii.
Doplnkovo možno kúpiť skúšobný hrot
podľa van Laara.

Skúšobný prístroj Machu-Test
QUALICOAT

Skúšobný prístroj Bac Ford
AFNOR, EN ISO, ISO, Renault, PSA
Ponorný test povlaku na skúšku odolno-
sti proti korózii. Pri ňom sa skúšané ple-
chy ponárajú do vody VE (neznáma
skratka) s teplotou 40 °C +/- 1 °C. Testo-
vacie platne zostanú v kúpeli pod uhlom
15° počas viacerých dní.

Skúšobný prístroj pre vykonanie krátko-
dobého testu odolnosti proti korózii,
ktorý prebieha v časovom úseku 48 h.
Tento test slúži na dosiahnutie označe-
nia QUALICOAT (spoločnosť pre kvalitu
pre priemyselné povlakovanie). Krížový
rez povlakom sa nanesie mod. 463,
rydlo podľa Sikkensa.

Skúšobný prístroj Bac Ford 531 skupina 21
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CORROTHERM 610/610 E skupina 21

Pre normalizovanú realizáciu bežných
skúšok s rozprášenou hmlou a vodným
kondenzátom. Pre skúšobné prístroje
CORROTHERM 610/ 610 E sú voliteľné
dve veľkosti skúšobného priestoru (400 l
a 1000 l). Vyhotovenie 610 je opatrené
tlačidlovým ovládaním pre voľbu skúšky.

Komfortný CORROTHERM 610 E je vyba-
vený mikrokontrolerom, ktorý ponúka
možnosť programovať individuálne prie-
behy skúšok. Všetky relevantné skúšob-
né parametre sa zobrazujú na viackomo-
rovom LC displeji.

Prístroj na skúšku odolnosti proti korózii  
DIN, ISO, ASTM, BS, DEF, FTMS, NF, SIS

Model 608 skupina 21

Pre skúšku s cyklicky premenlivým
koróznym zaťažením, okrem iného
podľa VDA 621-415. Koncept, vyhoto-
venie a rozmery ako pre model 606. 
Mikropočítač pre stanovenie skúšob-

ných cyklov (rozprášená soľná hmla DIN
EN ISO 9227, premenlivá klíma s vod-
ným kondenzátom AHT DIN EN ISO
6270-2, teplota miestnosti DIN 50 014).

Prístroj na skúšku odolnosti proti korózii 
pre namáhanie pri premenlivej poveternosti  
DIN, EN , ASTM, VDA, VW

Model 606 skupina 21

Prístroj na skúšku odolnosti proti korózii 
pre testy odolnosti proti soľnej hmle 
DIN, EN, EN ISO, ISO, ASTM, BS, DEF, ECCA, JIS, NF, SIS
Pre skúšky podľa všetkých noriem pre
rozprášenú soľnú hmlu. Komora s
okrúhlou kupolou odolná proti korózii
alebo pravouhlá komora vo vyhotovení 

celoplast, aj so špeciálnymi rozmermi.
Radiaca jednotka s jednoduchou obslu-
hou až pre dve komory so skúšobným
objemom 400 l, 1000 l a/alebo 2000 l.

Model 606-Basic skupina 21

Kompaktný prístroj na skúšku odolnosti
proti korózii pre testy odolnosti proti
soľnej hmle a odolnosti proti vodnému
kondenzátu, model 606-Basic, z ekologik-
kého materiálu PP, odolného proti
rázom, pozostáva zo skúšobnej komory s
pravouhlou konštrukciou s voliteľným

objemom 400 l alebo 1000 l ako aj inte-
grovanej riadiacej jednotky a integrova-
nej zásobnej nádrže pre rozprašovací roz-
tok ako aj riadiacich a kontrolných
nástrojov. Dávkovacie čerpadlo slúži na
plynulo predvoliteľné optimálne nasta-
venie rozprašovaného roztoku.

Prístroj na skúšku odolnosti proti korózii pre testy odolnosti
proti soľnej hmle a odolnosti proti vodnému kondenzátu
DIN, EN, EN ISO, ISO, ASTM, BS, DEF, ECCA, JIS, NF, SIS

HYGROTHERM 529 skupina 21

Pre skúšku funkčných dielov s veľkým
objemom v klíme vodného kondenzá-
tu bez pridania plynu (napr. podľa DIN
EN ISO 6270-2). Objem skúšobného
priestoru 1.000 l alebo 2.000 l. Prístroj

pozostáva z riadiacej jednotky a sepa-
rátnej skúšobnej komory, voliteľne s
okrúhlou alebo pravouhlou konštruk-
ciou (model 529/2.000 l je možné
dodať iba s pravouhlým tvarom).

Skúšobný prístroj vodného kondenzátu
DIN, EN, EN ISO, ISO, ASTM, BS, ECCA, NF, VDA

HYGROTHERM 519 / 519 FA/SA skupina 21

Plnoautomatický prístroj na skúšku odol-
nosti proti korózii pre normalizované
skúšky v klíme vodného kondenzátu s
pridaním SO2 alebo bez neho pre ľubo-
voľné skúšobné cykly. Teplota skúšobnej
komory, dávkovanie plynu, napĺňanie
pôdnou vodou a jej odtok, prevetranie 
a odvetranie skúšobného priestoru ako aj

odvádzanie kyseliny siričitej sú upravené
SPS ovládaním. Objem skúšobného
priestoru 300 l. Model 519 SA s poloau-
tomatickým ovládaním, t. z. odvádzanie
kyseliny siričitej, prevetranie a odvetra-
nie ako aj ohrevný systém sú počas jed-
ného skúšobného cyklu (24 h) riadené
automaticky.

Skúšobný prístroj vodného kondenzátu
DIN, EN, EN ISO, ISO, ASTM, BS, ECCA, NF, VDA
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K-Lox-Roller 622 skupina 23

Prístroj pre nanášanie valcom

Elektromotoricky alebo pneumaticky
poháňaný prístroj pre nanášanie val-
com pre flexo odtlačky. Zabezpečuje
konštantnú ťažnú rýchlosť a rovnomer-
ný prítlačný tlak, preto má vynikajúcu

opakovateľnosť. Odporúčaný prístroj
pre prípravu receptúr farieb podporo-
vanú počítačom alebo pre prácu nezá-
vislú od obsluhy.
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K-Lox-Roller 621 skupina 23

Prístroj pre nanášanie valcom

Ručne ovládaný prístroj pre nanášanie
valcom. Najjednoduchšia metóda nanáš-
ania hlbokotlačových farieb, flexo potlač-
ových farieb a iných povlakov na rôzne
podklady, aby sa vyhotovili porovnateľné
skúšobné odtlačky. Nevyhnutný nástroj
pre výrobcu a spracovávateľa potlačo-
vých farieb.

CORROCUTTER 639 skupina 21

Prístroj pre zaškrabnutie 

Komfortný, manuálny prístroj pre vyt-
vorenie definovaných vrypov na povla-
kovaných skúšobných plechoch pre
testy odolnosti proti korózii. Dimenzo-
vaný pre použitie rydiel podľa Cleme-
na, van Laara und Sikkensa, ktoré sa v
praxi používajú najčastejšie. Pri rytí veľ-
kých sérií rydlami nedochádza pri jeho

použití k zvyčajnému silnému zaťaže-
niu prstov a zápästí. So zodpovedajú-
cim rycími šablónami, ktoré je možné
kúpiť ako príslušenstvo, môžu byť
nanesené aj 90° krížové vrypy ako aj
60°/120°- vrypy ”Andreasov kríž”.

CORROCOMPACT 617 skupina 21

Prístroj na skúšku odolnosti proti korózii  
DIN, EN, EN ISO, ISO, ASTM, BS, IEC, JIS, Mil-STD
CORROCOMPACT 617 je vyhotovený ako
model 615, avšak v univerzálnej verzii,
ktorá umožňuje realizáciu testov so
zmenou klímy (napr. špecifikácia
VDA) alebo samostatne progra-
mované cykly. Skúšobný prí-
stroj, ktorý je možné kúpiť v
troch veľkostiach (450 l,
1000 l a 2000 l), je dimen-
zovaný pre plnoautoma-
tickú prevádzku. Pomo-
cou “Full-Color Touch-
Screen” sa dajú vyvolať
všetky parametre prístroja 
a programovať voľné priebehy skúš-
ok. V skúšobnom priestore sa nachádza
snímač vlhkosti, ktorý je spojený s
procesorovou jednotkou. Model 617 je
preto schopný vykonávať komplikované 
priebehy skúšok s riadenou vlhkosťou
skúšobného priestoru.

CORROCOMPACT 615 skupina 21CORROCOMPACT 613 skupina 21

CORROCOMPACT 613, dimenzovaný v
nekonvenčnej konštrukcii tvaru bednič-
ky/skrine, podstatne uľahčuje uklada-
nie vzoriek. Skúšobný prístroj, ktorý je
možné kúpiť ako  štandardnú verziu v
troch rôznych veľkostiach (120 l, 450 l 
a 1000 l), pozostáva z celoplastu a je

vhodný pre kontinuálne skúšky s roz-
prášenou soľnou hmlou. 120 litrový
stolový prístroj spĺňa okrem iného
normu  ASTM B 117. Modely s obje-
mom 450 l a 1000 l spĺňajú bežné
normy pre rozprášenú soľnú hmlu.

Prístroj na skúšku odolnosti proti korózii 
DIN, EN, EN ISO, ISO, ASTM, BS, IEC, JIS, Mil-STD

CORROCOMPACT 615 je vyhotovený
podobne ako model 613, avšak v kom-
fortnej verzii, ktorá umožňuje obsluhu
pomocou “Full-Color Touch-
Screen”. Týmto sa dajú vyvolať
všetky relevantné parametre
prístroja a aj zadávať priebehy
programov. Skúšobný prístroj, ktorý je
možné kúpiť v štyroch rôznych veľkosti-
ach (120 l, 450 l, 1000 l a 2000 l), pozo-
stáva z celoplastu a jeho použitie sa pred-
pokladá pre skúšky s rozprášenou
soľnou hmlou a skúšky vodného kon-
denzátu. Každý prístroj je vybavený
senzorom vlhkosti, ktorý indikuje
vlhkosť vzduchu v každom okamihu
skúšky.

Prístroj na skúšku odolnosti proti korózii 
DIN, EN, EN ISO, ISO, ASTM, BS, IEC, JIS, Mil-STD
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FLEXIPROOF 100 UV 630 skupina 23

Ako FLEXIPROOF 100 630, vďaka integro-
vanému prípravku pre UV sušenie je však
doplnkovo vhodný aj pre tlačenie a UV
sušenie potlačových farieb v jednej ope-
rácii. Max.   potlačová plocha 90x80 mm.

V rozsahu dodávky sú zahrnuté:
prípravok pre UV sušenie s jednotkou pre
napájanie prúdom/kontrolu pre UV
lampu, keramický rastrovací valec, štoč-
kový valec FlexiProof, stierací nôž.

Prístroj na flexo skúšobné odtlačky s  integrovaným UV sušením

GRAVUR PROOFER 100 631 skupina 23

Vysokorýchlostný hlbokotlačový skúšobný prístroj

Vysokorýchlostný hlbokotlačový skúšob-
ný prístroj GP 100 je vybavený servopo-
honom riadeným mikroprocesorom.
Postup nátlačku sa uskutoční pneumatik-
ky pri nastaviteľnej rýchlosti nátlačku v
rozsahu od 1 do 100 m/min. Elektronicky
gravírovaná potlačová doska je už zahr-
nutá v rozsahu dodávky. GP 100 je cenná

pomôcka pre všetkých výrobcov a spra-
covávateľov hlbokotlačových farieb pre
vyhotovenie vzorov pre kontrolu kvality,
pre prezentačné účely u zákazníkov, pre
použitie v rozsahu výskum/vývoj ako aj
pre prípravu receptúr farieb podporova-
nú počítačom.

FLEXIPROOF 100 630 skupina 23

Inovatívna metóda rotačnej tlače pre
jednoduché a rýchle zhotovenie viace-
rých potlačových vzoriek v jednej ope-
rácii. Ľahké čistenie vďaka letmo ulože-
ným potlačovým valcom. Variabilné
potlačové rýchlosti do 100 m/min
umožňujú vynikajúcu porovnateľnosť s
reálnymi namáhaniami v produkčných
potlačových prevádzkach. Max. potlač-
ová plocha 60x240 mm.

V rozsahu dodávky sú zahrnuté:
keramický rastrovací valec, štočkový
valec FlexiProof, stierací nôž.

Prístroj na flexo skúšobné odtlačky

PASTE INK PROOFER 629 skupina 23

Prístroj pre pastové skúšobné odtlačky

Lis na skúšobné odtlačky pre porovnáva-
nie litografických, ofsetových a kníhtlač-
ových farieb.  Elektromotoricky poháň-
aný prístroj s automatickým dávkovacím
systémom potlačových farieb, preto nie

je potrebné žiadne odváženie alebo
meranie farieb. Celý priebeh farbenia,
zhotovenia odtlačkov a čistenia trvá 2-3
minúty.

PRINTING PROOFER 628 skupina 23

Prístroj na skúšobné odtlačky

Pre rýchle bezproblémové zhotovenie
kvalitných skúšobných odtlačkov hlbo-
kotlačovými a flexotlačovými farbami.
Pre porovnávacie účely je možné simul-

tánne tlačiť dvoma a viacerými potlačo-
vými farbami. S elektronickou gravírova-
cou potlačovou doskou; regulovateľná
rýchlosť potlače do 40 m/min.

ESIPROOF 627 skupina 23

Praktický prenosný prístroj pre rýchle
a hospodárne zhotovovanie plnotó-
nových a polotónových vzoriek flexot-
lačovými alebo hlbokotlačovými far-
bami. Prístroj je vybavený odpruže-
ným stieracím nožom na rastrovacom
valci a mikrometrickými skrutkami
pre nastavenie prítlaku valcov. Kom-

pletná sada s 2 valcami, 6 náhradnými
stieracími nožmi, stojanom valcov 
a 100 pipetami.

Laboratórny prístroj pre hĺbkotlač a flexotlač 
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Sekundová rýchlosť, presné merania na
povrchoch, v kvapalinách, vzduchu/ply-
noch, atď... vrát. povrchového snímača
GOF 400 VE.

Vysoká presnosť, malá spotreba prúdu,
pohon batériou, pre výmenný snímač,
°C / °F (0,1° príp. 1°), min./ max. pamäť
hodnôt, funkcia Hold, automatika off,
nastaviteľná Offset/Scale, do -25°C pra-
covnej teploty.

GTH 1170

Digitálny sekundový teplomer

GTH 175/PT

Najpresnejšie merania v kvapalinách,
ako merací prístroj jadier (so zapicho-
vacím snímačom), pre vzduch/plyn
alebo ako referenčný prístroj pre kali-
brovanie oveľa drahších meracích
systémov! Pohon batériou, kompletne
so snímačom.

Presný digitálny 
vreckový teplomer

Rotary Koater skupina 23

Potlačový, povlakovací, laminovací stroj
s  variabilnou rýchlosť od 0,4-90 m/min
pre pásy materiálov do šírky 305 mm.
Extrémne mnohostranné zariadenie pre
použitie viac ako 15 rôznych potlačových
a povlakovacích systémov. Oblasti apli-
kácie: výroba špeciálnych materiálov v

malých množstvách, použitie ako skúš-
obné zariadenie povlakov, vo výskume 
a vývoji novodobých povlakovacích
systémov atď..

Multifunkčné povlakovacie zariadenie

VCM 300 skupina 23

Skúšobné zariadenie povlakov s voľbou
15 rôznych vymeniteľných nanášacích
hláv pre najrozličnejšie aplikácie ako
napr. hĺbkotlač, flexotlač, sieťotlač, Hot
Melt, Reverse Roll Coating, Knife-Over-
Roll Coating, povlakovanie špirálovými
stieračmi, atď., pri šírke povlakovania
300 mm.

Skúšobné zariadenie povlakov

GLF 100

Univerzálne použiteľný merací prístroj
vodivosti vrát. elektródy, ciachovateľný.

Hlavné oblasti použitia:
- voda,
- odpadová voda,
- chemické roztoky

Merací prístroj vodivosti
DIN EN 27888, TrinkwV 2001

GFTH 95

Merací prístroj vlhkosti/teploty

Sekundová rýchlosť merania vlhkosti
vzduchu a teploty v priestoroch elektro-
nického spracovania dát, múzeách,
galériách, kostoloch, kancelárskych 
a výrobných priestoroch, skladových
halách, plavárňach, obytných priesto-
roch, skleníkoch, v chladiacej a klimati-
začnej technike, na stavbách/ v staveb-
nej fyzike, znalci/ odhadcovia škôd atď..
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GMH 3350

Merací prístroj vlhkosti/teploty a prúdenia

Dvojitý displej pre vlhkosť a teplotu.
Vrát. sondy na meranie teploty/vlhkosti
TFS 0100 E. Kompaktná sonda pre
meranie vlhkosti a teploty príp. meracia
sonda vymeniteľná bez kalibrácie.
Výpočet rosného bodu, odstupu rosné-
ho bodu a entalpie. Puzdro NiCr-Ni pre
meranie povrchu. Pamäť min./max.
hodnôt, funkcia Hold. Sériové rozhra-
nie, prístroj je zbernicový (pripojiteľ-
ných až 5 prístrojov na jedno rozhranie
PC). Prevádzka z batérie a sieťová pre-
vádzka. 2 integrované funkcie logger.
Optický a akustický alarm min-max.

GMI 15

Digitálny indikátor vlhkosti dreva a stavieb

Prístroj pre rýchle určenie vlhkosti v
budovách, na stavbách, atď.. Pomo-
cou GMI 15 môže byť rozoznaná
vlhkosť dreva do hĺbky asi 3 cm príp.
betónu alebo poteru do hĺbky asi 4
cm. Rozozná sa dokonca vlhkosť za
keramickými obkladačkami príp. rôz-
nymi obkladmi stien a podláh! Mera-
nie sa uskutoční jednoducho polože-
ním prístroja na meraný povrch - nie
je teda potrebné žiadne zapichnutie
do meraného objektu!

GMH 3530

Dvojitý displej pre pH alebo redox 
a teplotu. Vrát. doplnkovej sady GMH
35 ES. Pri redoxe je možné automatik-
ké prepočítanie na systém vodíka.
Kompenzácia teploty automatická
alebo manuálna. Automatické rozoz-
návanie vyrovnávacej pamäti. Auto-
matické rozoznávanie stability meran-
ej veličiny. Meranie rH. Pamäť
min./max. hodnôt, funkcia Hold. Hod-
notenie kvality sondy, pohon batériou
a sieťovým prístrojom, sériové rozhra-
nie, prístroj je zbernicový (pripojiteľ-
ných až 5 prístrojov na jedno rozhra-
nie PC). Prístroj je použiteľný aj ako
výlučný prístroj na meranie teploty.

Merací prístroj pH/redox/teplota

GMH 3850

Digitálny merací prístroj vlhkosti
materiálu s dátovým loggerom
Tento prístroj je nevyhnutný pre záz-
nam  príp. dokumentovanie správania
materiálov v rámci systému riadenia
kvality alebo pod.. Vrát. sady na mera-
nie vlhkosti dreva 38 HF. Pomocou inte-
grovanej dátovej pamäti môže byť  zaz-
namenaných a v prípade potreby ďalej
spracovávaných až 10000 meraných
hodnôt. Okrem toho môže zákazník
uložiť do pamäti priamo v prístroji 4
individuálne stanovené charakteristiky
(napr. pomocou vlhkostnej vzorky alebo
metódy CM).  Doterajšie používanie
prepočtových tabuliek patrí týmto s
konečnou platnosťou minulosti.

GMH 35 ES

Doplnková sada pre GMH 3530, vrát.
elektródy pH, snímač teploty a príslu-
šenstvo. Rozsah dodávky: elektróda pH

so zástrčkou BNC, snímač teploty Pt
100r, plastový kufrík, pracovná a kali-
brovacia sada

Doplnková sada GMH 35 ES

SET 38 HF

Sada na meranie vlhkosti dreva 38 HF

Použitie pre: GMH 3850. Rozsah dodáv-
ky: merací kábel, rázová elektróda, oce-
ľové kolíky (po 3 kusy 12, 16 a 25 mm) v

plastovej krabičke, snímač teploty, pla-
stový kufrík.



ERICHSEN

ERICHSEN je Vaším kompetentným
partnerom vo všetkých otázkach
modernej skúšobnej techniky.  Pre Vaše
individuálne potreby vyvíjame a reali-
zujeme meracie a skúšobné prístroje,
ktoré Vám umožňujú  dosiahnuť maxi-
málnu výrobnú bezpečnosť. Presvedčte
sa o našej odbornosti aj Vy.  

Naše služby pre Vás v 
oblasti skúšobnej techniky.

Vyžiadajte si náš ponukový
katalóg k špeciálnej skupine pro-
duktov alebo jednotlivé prospek-
ty, alebo navštívte našu stránku:
www.erichsen.de

Servis: Naše oddelenie kon-
troly kvality vystavuje certifikáty
výrobcov alebo osvedčenia o kali-
brácii pre väčšinu našich výrobkov.  

Opätovná certifikácia dodaných
prístrojov je možná kedykoľvek.
Pracovníci nášho zákazníckeho
servisu Vás radi navštívia, aby 
priamo na mieste pomocou certi-
fikovaných meracích prostriedkov
vykonali kontrolu a prebierku
strojov alebo prístrojov. 

Skúška preťahovania plechov
Skúška hlbokoťažnosti
Príprava vzoriek
Označovanie plechov

Správanie sa náterových
látok pri tvárnení  
Viskozita a konzistencia 
Hustota
Elektrické vlastnosti lakov 
Jemnosť zrna a rozloženie
pigmentov  
Krycia schopnosť
Nanášanie vrstvy 
Sušenie
Hrúbka vrstvy
Elasticita
Priľnavosť
Rázová pevnosť
Tvrdosť
Odolnosť voči oteru a oderu 
Kriedovanie
Lesk
Farba 
Jas
Pórovitosť 
Valcové prístroje na 
nanášanie tlačových farieb
Špeciálne skúšobné prístroje

Príprava vzoriek 
Skúšky soľnou hmlou a 
kondenzovanou vodou 
Klimatické skúšky 

Prístroje na meranie 
síl a tlaku 
Stroje na ťahové a 
tlakové skúšky 
Zariadenia na meranie 
točivých momentov 
Kalibračné zariadenia

Skúšanie plechov   Skúšanie povrchov  Korózne skúšky               Skúšky materiálov
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