Hardheidsmeting, Trek- drukbanken, kalibraties en revisie.
Zoals wellicht bekend hebben wij onze eigen lijn
Rockwell hardheidsmeters.
Snijstaal levert zowel een stationaire als een mobiele
versie. Echter hebben wij ons assortiment vergroot en
kunt u vanaf heden ook bij ons terecht voor het
onderhoud alsmede DAkkS (RVA gelijkwaardig)
gecertificeerde kalibraties van alle typen
hardheidsmeters, trekbanken en kerfslaghamers.

•Gemoderniseerde Vickers – Brinell meter met digitale uitlezing

Heeft u interesse in een klein last hardheidsmeter, een
volautomatische Vickers hardheidsmeter of wilt u een
digitale Rockwell en/of Brinell hardheidsmeter, wellicht
kan Snijstaal u verder helpen daar wij op dit gebied
zeer nauw samenwerken met gerenommeerde Duitse
alsmede Zwitserse fabrikanten.
•Klein last hardheidsmeter HV0,025 tot HV30

Buiten het meten van hardheid werken wij tevens zeer
nauw samen met de firma Hegewald & Peschke.
Hegewald & Peschke fabriceert een grote range aan
Trek- en drukbanken, speciale Brinell hardheidsmeters
en meubel testopstellingen. Alle software is in huis
door Hegewald & Peschke ontwikkeld en zijn tevens
DAkkS geaccrediteerd waardoor tijdens installatie en
opstelling de desbetreffende machine volgens norm is
gekalibreerd en met herleidbaar certificaat wordt
afgenomen.
•Universele Trekbank INSPEKT 1000kN

*informatie van Hardheidsmeters, trek- en drukbanken, kalibraties, revisies, referentiemateriaal en indruklichamen op aanvraag verkrijgbaar.
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Hardheidsmeters Rockwell
De RAS/N Rockwell hardheidsmeter is een zeer
nauwkeurig en eenvoudig te bedienen analoge
hardheidsmeter. De voorlast wordt d.m.v. de spindel
ingesteld. Het gewenste meetbereik is zeer eenvoudig
in stellen d.m.v. een selectorknop aan de rechterzijde
van de hardheidsmeter. Deze meter is uitermate
geschikt voor de hardheidsmeting en controle van
gehard en veredeld staal. De RAS/N hardheidsmeter
kan zowel HRA, HRB en HRC metingen verrichten. De
meter wordt geleverd inclusief tafel met verstelbare
poot en accessoires zoals een 120 geslepen diamanten
indruklichaam voor metingen in HRA en HRC, 1/16”
indruklichaam en kogels voor metingen in HRB en een
tweetal referentieplaatjes voor de metingen in HRB en
HRC.
•RAS/N stationaire Rockwell hardheidsmeter

De PR/1 Mobiele Rockwell hardheidsmeter is een zeer
nauwkeurig en eenvoudig te bedienen analoge
hardheidsmeter. Deze meter is uitermate geschikt voor
de hardheidsmeting en controle on-site. De PR/1
hardheidsmeter kan zowel HRA, HRB en HRC metingen
verrichten. De meter wordt geleverd in een solide
houten kist tafel inclusief accessoires zoals een 120
geslepen diamanten indruklichaam voor metingen in
HRA en HRC, 1/16” indruklichaam en kogels voor
metingen in HRB en een tweetal referentieplaatjes voor
de metingen in HRB en HRC en een set aambeelden.

•PR/1 mobiele Rockwell hardheidsmeter

Technische data
Model

Tafelafmeting
BxDxH (mm)

Testschalen

Insteekdiepte
(mm)

Meethoogte
(mm)

Afmeting tester
BxDxH (mm)

Gewicht
(kg)

RAS/N

400 x 600 x 900

HRA, HRB, HRC

133

230

180 x 450 x 645

100

PR/1

n.v.t.

HRA, HRB, HRC

55

120

50 x 210 x 300

1,7
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