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ERICHSEN  -  

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

Björn Erichsen

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.

1910 1920 1930 1940 1950        
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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. 

meno zaväzuje.

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-

ERICHSEN

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.

1960        1970 1980 1990 2000 2013



Meracie zariadenia. Ťaho 

Meracie prístroje firmy ERICHSEN
pre stacionárne a  mobilné meranie
umožňujú jednoduché a nákladovo
výhodné zisťovanie mechanických
veličín.



vá a tlaková skúška. Špeciálne aplikácie

ných strojov. V priebehu posled-
ných storočí nadobúdalo odvetvie
”kontrola materiálov” rastúci výz-
nam. 

Porovnávacie posudzova-
nie rôznych materiálov sa vyvinu-
lo na špičkovú vedu - moderné
mechanické skúšanie materiálov.
Toto dnes umožňuje namáhať
rôzne druhy materiálov a konštru-
kčných dielov definovaným spô-
sobom a výsledné sily exaktne 
a reprodukovateľne merať a vyhod-
nocovať. Vyspelými mechanický-
mi skúšobnými prístrojmi a systé-
mami, a najmodernejšou mera-

Dodávateľský program ERICHSEN:

Posudzovanie a porovnáva-
nie materiálov siaha do prehisto-
rických čias. Takto vynašiel pračlo-
vek oštep, ktorý prenikol telom
jeleňa a radlicu pluhu, ktorou bolo
možné obrábať pôdu. Kamenná
sekera musela byť tvrdšia ako
drevo, ktoré sa ňou opracovávalo
a sekáč odolnejší, ako otesávaný
kameň.

Leonardo da Vinci, geniál-
ny umelec, vynálezca a bádateľ
15. storočia, zhotovil okrem iného
jednoduchý prístroj na skúšku
ťahom pre drôty - predchodcu
dnešných univerzálnych skúšob-

cou a regulačnou technikou, spĺ-
ňajú skúšobné stroje firmy ERICH-
SEN nielen dnešné nároky, ale sú
optimálne vybavené aj pre budú-
ce aplikácie.

Na nasledujúcich stranách
nájdete stručný popis našich
výrobkov pre skúšanie materiálov.
Stanovenie fyzikálnych veličín sa
uskutočňuje mobilnými meracími
prístrojmi s jednoduchou obslu-
hou alebo stacionárnymi skúšob-
nými zariadeniami. Naše skúšob-
né prístroje spĺňajú všetky štan-
dardy používané v priemysle a v
laboratóriu (DIN, EN, ISO). 

Detailné technické infor-
mácie Vám radi poskytneme na
dopyt. Obráťte sa, prosím 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

ERICHSEN 
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UNIMAT® 050 / 052

UNIMAT® 050 je kvalitný nákladovo
výhodný skúšobný stroj s malým náro-
kom na miesto pre skúšobné sily do 2
kN. Je transportovateľný, umožňuje jed-
noduchú obsluhu  a má zaťažovací rám s
jedným stĺpom. Vďaka nízkej hmotnosti
a malej ploche pre postavenie nachádza
tento modulárny systém bezproblémo-
vo uplatnenie na každom laboratórnom
stole. Pre svoju konštrukčnú veľkosť je
stroj nanajvýš výkonný. 

UNIMAT® 052 zodpovedá modelu 050,
ako skúšobný prístroj s dvoma stĺpmi je

však vyhotovený pre maximálnu meno-
vitú silu 5 kN. Prístroj UNIMAT® 050/052
nachádza uplatnenie v širokej oblasti
aplikácií, od skúšok plastických hmôt 
a elastomérov, cez skúšky papiera, rúna
vzduchových filtrov, textilu, penových
hmôt a pružín až po skúšky konštrukč-
ných dielov.

Prístroje UNIMAT® 050/052 sú osobitne
vhodné pre kontrolu výroby, pre vstupnú
kontrolu tovaru, pre demonštratívne 
a učebné účely a ako spoľahlivý kontrolný
prostriedok pri riadení kvality.

Ťahové a tlakové skúšobné stroje UNIMAT®

UNIMAT® PLUS 050 / 052 / 054

Prístroje UNIMAT® PLUS modely
050/052/ 054 sú kvalitné, robustné
skúšobné stroje s dlhou životnosťou
pre laboratóriá a oblasť priemyslu.
Stroje boli vyvinuté, aby vyplnili dopyt
po nákladovo výhodných skúšobných
strojoch pre rutinné a štandardné
aplikácie pri riadení kvality.  Menovité
sily týchto modelov sú medzi 2 kN 
a 20 kN.

Skúšobné stroje UNIMAT® PLUS  sú
vybavené multimeracím systémom
PHYSIMETER® 906 MC-E. Ten umožň-
uje regulačné procesy (riadenie sily,
dráhy a rýchlosti) a vyhotovenie dia-

gramov sila - dráha. Údaje môžu byť
prirodzene prenášané aj pomocou
rozhrania pre zobrazenie a ďalšie
spracovanie na PC. Môžu byť vyhoto-
vované meracie protokoly špecifické
pre užívateľa, aby sa výsledky skúma-
nia a kontroly kvality profesionálne
dokumentovali.

K dispozícii je rovnaká oblasť aplikácie
ako pri strojoch UNIMAT®, bez problé-
mov však môžu byť doplnkovo vyko-
návané automatizované cyklické skúš-
ky ako aj rýchle postupy spájania 
a lisovania (napr. nástrčné a pružinové
kontakty).

Ťahové a tlakové skúšobné stroje UNIMAT®

Skúšky materiálov

052 - 5 kN 050 - 2 kN

052 - 5 kN

054 - 10/20 kN

050 - 2 kN
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Mechanické držiaky vzoriek

ERICHSEN ponúka rozsiahly výber
mechanických držiakov vzoriek pre
skúšky veľkého množstva materiálov 
a tvarov vzoriek. Držiaky vzoriek je možné
jednoduchým nástrčkovým systémom
bezproblémovo namontovať do všet-

kých skúšobných strojov ERICHSEN.
Držiaky vzoriek ERICHSEN pokrývajú
silové rozsahy do 25 kN. K dispozícii je
rozmanitý výber upínacích čeľustí,
ktoré zaručujú bezpečné upnutie rôz-
nych materiálov.

Mechanické držiaky vzoriek/upínače

Pneumatické držiaky vzoriek

ERICHSEN ponúka rozsiahly výber
pneumatických držiakov vzoriek pre
skúšky veľkého množstva materiálov 
a tvarov vzoriek. Držiaky vzoriek je

možné jednoduchým nástrčkovým
systémom bezproblémovo namonto-
vať do všetkých skúšobných strojov
ERICHSEN.

Pneumatické držiaky vzoriek

Skúšky materiálov

Špeciálne meracie zariadenie

Mnohé skúšobné úlohy nie je možné
realizovať štandardnými meracími 
zariadeniami. Naše mnohostranné 
skúsenosti v meracej technike nám

umožňujú, ponúknuť našim zákazníkom
špeciálne riešenia (napr. zobrazené
poloautomatické meracie zariadenie so
skrutkovým spojením).

Špeciálne meracie zariadenie
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PHYSIMETER® 906 MC-S/906 MC-E

PHYSIMETER® 906 MC-E/906 MC-S je
univerzálne použiteľný multimerací
systém, ktorý svojou mnohostrannos-
ťou a modulárnou konštrukciou umož-
ňuje všetky relevantné meracie tech-
nické aplikácie. Hlavným prvkom systému
je plnohodnotný PC vo formáte kontrol-
nej karty. Prvotná integrácia rôznych
komplexných technológií v spojení s
inteligentnou architektúrou systému
poskytuje efektívny merací systém s
intuitívnou obsluhou. Kvalitný a prag-
matický dizajn zdôrazňuje dôslednú
koncentráciu na absolútnu funkčnosť 
a ergonómiu. Koncipovaný ako mobilný
merací systém je PHYSIMETER® 906

MC-E vybavený štyrmi kanálmi pre
simultánne zaznamenávanie údajov
fyzikálnych veličín ako napr. sila, dráha,
tlak ako aj počet otáčok, točivý
moment alebo uhol natočenia. Flexibil-
ne osaditeľné meracie zosilňovače
umožňujú pripojenie tenzometrických
senzorov, digitálnych enkodérov a ana-
lógových zdrojov signálov. Pripojené
senzory sú automaticky rozoznávané.
Hliníkové teleso vybavené interným
senzorom sily umožňuje aj stacionárne
použitie ako súčasť meracej konfigurá-
cie a je dimenzované pre zaťaženie od 
1 kN (906 MC-S).

Multimerací systém PHYSIMETER® 906 MC-E/906 MC-S

PHYSIMETER® 906 USB

Merací systém PHYSIMETER® 906 USB
slúži na zaznamenávanie mechanických
veličín na báze tenzometrických senzo-
rov. Tento model môže byť dodávaný s
integrovaným prevodníkom sily (sú
možné meracie rozsahy od 20 N do
1000 N). Alternatívne je tento prístroj
použiteľný aj ako výlučne zobrazovací
prístroj pre pripojenie externých senzo-
rov. PHYSIMETER® 906 USB má rozhra-
nie USB. Príslušný merací a vyhodnoco-
vací softvér je k dispozícii ako bezplatné
načítanie údajov. Merací prístroj sa je-

dnoducho ovláda a obsahuje funkcie
Ein (zapnutý)/Aus (vypnutý), nulové body
a zobrazenie maximálnej hodnoty. Podľa
polohovania prístroja môže byť údaj
zobrazený na displeji aj invertovane o
180°.  Merací prístroj ťahových a tlako-
vých síl 906 USB je rovnako vhodný pre
mobilné použitie (prevádzka s batériou)
a stacionárne použitie (prevádzka so
sieťovým napájačom). Aj tu zabezpeču-
je hliníkové teleso s vysokou pevnosťou
v porovnaní s plastovými telesami dlhú
životnosť.

Multimerací systém PHYSIMETER® 906 USB

Skúšky materiálov

Špeciálne meracie zariadenie 

Univerzálne meracie zariadenie je v
spojení so systémom PHYSIMETER®
906 MC-E ideálne meracie zariadenie
pre súčasné meranie rôznych fyzikál-
nych veličín ako sila, dráha, točivý

moment a uhol natočenia.  Modulár-
nou štruktúrou prístroja je možné krát-
kodobé namontovanie alebo aj prestav-
ba pre špeciálnu meraciu úlohu.

Univerzálne meracie zariadenie



www.erichsen.de 09

Model 975 AP

Zobrazovací prístroj, model 975 AP,
slúži na jednoduché meranie a zobrazo-
vanie síl v spojení s prevodníkmi síl
ERICHSEN na báze DMS (tenzometrik-
kých snímačov). Možnosti použitia sú
všade tam, kde sa majú sily zaznamená-
vať jednoducho a rýchlo. Vďaka ľahké-
mu ovládaniu je zobrazovací prístroj
všestranne použiteľný. Meracia a zobra-
zovacia elektronika je dimenzovaná pre
sieťovú prevádzku a nachádza sa v

robustnom telese. Digitálne zobrazenie
LED, nachádzajúce sa na  čelnej doske,
je zďaleka dobre rozoznateľné. Pamäť
maximálnych hodnôt patrí k štandard-
nému vybaveniu prístroja 975 AP. Mini-
málne a maximálne hodnoty môžu byť
vyvolané tlačidlami. Merané hodnoty
môžu byť porovnané s predvolenou
špecifikáciou, aby sa dosiahol výrok
dobre/zle.

Zobrazovací prístroj

Model 922

Elektrické prevodníky sily zo závodu
ERICHSEN odrážajú najnovší stav tech-
nológie senzorov a zohľadňujú najrozli-
čnejšie požiadavky zákazníkov. Tieto
prevodníky sily nachádzajú uplatnenie
všade tam, kde sa merajú ťahové a tla-
kové sily nanajvýš presne, napr. pri
skúškach materiálov, v referenčných
meracích zariadeniach ako aj vo výsku-
me a vývoji. Tieto prevodníky sily sú

však tá správna voľba aj v priemysle v
oblastiach automatizácie, kontroly pro-
cesov lisovania a techniky spájania. K
dispozícii je rozsiahly program príslu-
šenstva. Pomocou zástrčkového adap-
téra je možné pripojenie na zobrazova-
cí prístroj 975 AP alebo na  PHYSIME-
TER® 906 USB, 906 MC-E  alebo 906
MC-S.

Elektrické meracie prístroje síl

Model 830 / 833 / 844

Prístroje na meranie síl firmy ERICHSEN
umožňujú meranie vyskytujúcich sa síl
jednoduchým a nákladovo výhodným
spôsobom.  Postup spočíva na hydrau-
lickom prenose síl, ktoré pôsobia na
piest prevodníka sily. Tento hydraulický
tlak sa reprodukuje priamo na zobrazo-
vacom prístroji odstupňovanom v New-
tonoch. Prístroje na meranie síl sú ide-

álne pre údržbárske a ciachovacie práce
ako aj pre použitie v zariadeniach, stro-
joch a systémoch všetkých druhov.
Vďaka výhodne malým rozmerom sú
prístroje všestranne použiteľné. Je
možný prenos meraných údajov pomo-
cou prevodníka meraného tlaku na
PHYSIMETR® 906 USB.

Hydraulické prístroje na meranie síl

Skúšky materiálov
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Normálne meracie zariadenia / Kontrolné meracie zariadenia / Kalibrovacie zariadenia

Skúšky materiálov

Princípy merania

Normálne meracie zariadenia 
a kontrolné meracie zariadenia

Priame zaťaženie
Aby sa pri zobrazení meranej fyzikálnej
veličiny sila docielila najvyššia možná
presnosť, je pre silové normálne mera-
cie zariadenia a silové kontrolné mera-
cie zariadenia potrebné použitie presne
definovaných hmotností.  Presná zna-
losť lokálneho zemského tiažového
zrýchlenia na mieste inštalácie a strednej
mernej hmotnosti vzduchu pre korektú-
ru vztlaku musia byť takisto zohľadne-
né. Podnietenie sily sa uskutoční
postupným spriahnutím hmotností na
skúšaný predmet.

Hydraulický prevod
Pri veľmi veľkých silách je priame zaťa-
ženie nehospodárne. V tomto prípade
pôsobí sila vyvolaná hmotnosťami na
merací valec hydraulického systému a v
druhom valci s väčším priemerom pie-
sta sa v druhom ráme stroja prevádza
na väčšiu silu (zosilnene).

Kalibrovacie zariadenia 
s porovnávacím meraním

Pre kalibrovacie zariadenia, ktoré nevyž-
adujú najvyššiu presnosť, sú možné aj
porovnávacie merania. V osobitne
tuhom ráme stroja sa pritom porovnáva-
jú prevodníky sily so známymi údajmi so
skúšobným snímačom. Zaťaženie sa
uskutočňuje procesne riadenými motor-
mi pomocou guľôčkových ťažných skru-
tiek.

Meracie rozsahy 

Normálne meracie zariadenia 
a kontrolné meracie zariadenia

Priame zaťaženie
Pre meracie rozsahy medzi 10 N a 500
kN, začínajúc pri 0, v 10% - ných odstu-
pňovaniach, teraz na želanie + 10% pre-
ťaženia, pri relatívnej nespoľahlivosti
merania < 2 . 10 E-5.

Hydraulický prevod
Pre meracie rozsahy v závislosti od
potrebného stroja pre priame zaťaženie
a zvoleného prevodového pomeru
alebo pomerov 10 : 1, 20 : 1, 50 : 1, 100
: 1 atď. cca do 1000 : 1. Medzi 100 kN 
a 10 MN pri relatívnej nespoľahlivosti
merania < 7 . 10 E-5 do < 1 . 10 E-4.

Kalibrovacie zariadenia 
s porovnávacím meraním

Tu sú možné všetky meracie rozsahy v
spektre zvolených referenčných pre-
vodníkov sily cca od 50 N cca do 500 kN
pri relatívnej nespoľahlivosti merania <
5 . 10 E-4.

Použitie

Normálne meracie zariadenia

Silové normálne meracie zariadenia pre
štátne inštitúcie pre národné zobraze-
nie fyzikálnej veličiny sila.

Kontrolné meracie zariadenia

Silové kontrolné meracie zariadenia pre
úrady pre skúšanie materiálov, iné ofici-
álne inštitúcie, úrady mier a váh a čle-
nov oficiálnych kalibrovacích pracovísk.

Kalibrovacie zariadenia

Kalibrovacie zariadenia pre výrobcov
prístrojov na váženie, prevodníkov síl 
a prevodníkov točivých momentov pre
výrobu a riadenie kvality.

Plnoautomatické ovládanie a vyhodno-
covanie v zmysle medzinárodných
noriem, ako DIN EN ISO 7500-1, EN
10002-3, ISO 376, NF 03-510, BS 1610,
Part 2, ASTM 74-81, OIML IR 60/IR 76.

Meracie zariadenie šmykových síl (elektrické/hydraulické)

Ochrana hriadeľov, prevodoviek, spojok
a ložísk, napr. na lodiach a aj vo veter-
ných elektrárňach sa zabezpečuje 
a monitoruje meracími zariadeniami
šmykových síl ERICHSEN (s hydraulický-

mi alebo elektrickými senzormi). Vysky-
tujúce sa ťahové a tlakové sily sú mer-
ané a spriahnuté do regulačných proce-
sov. Boli už realizované zariadenia s
menovitou silou 4,8 MN.

Meracie zariadenie šmykových síl



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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ERICHSEN GmbH & Co. KG
Am Iserbach 14 I 58675 Hemer   I Germany 
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