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Płyty obciążone statycznie VSS 
Producent: Frowag 
 
 
2.323 
 
Jednopunktowa płyta statyczna VSS z czujnikiem 
analogowym. 
Maksymalne obciążenie statyczne100kN, do 
przeprowadzania pomiarów zgodnie z normą DIN 
18134. 
 
Próba płytą obciążaną statycznie służy do 
określenia modułu odkształcenia Ev i modułu 
podatności podłoża ks oraz umożliwia przez to 
określenie podatności na formowanie i nośności. 
 
Specyfikacja 
 
- Obciążalność urządzenia 100 kN; 
- Podnośnik hydrauliczny 22,9cm2, wysokość podnoszenia 150 mm; 
- Solidna aluminiowa pompa hydrauliczna z wężem ciśnieniowym dł. 2 m; 
- Manometr o średnicy 160mm skalowany dla płyt 300, 600, 762mm  (0 - 0,8 MN/m2 dla 300mm);  
- Urządzenie zaopatrzone jest w precyzyjny czujnik zegarowy o zakresie 30 mm i rozdzielczości 0,01 mm (dostępna również  
   wersja z czujnikiem elektronicznym o zakresie 25 mm i rozdzielczości 0,01mm); 
- Płyta o średnicy 300 mm z tunelem pomiarowym, adapter dla elektronicznego przetwornika nacisku; 
- Górna płyta dociskowa z magnesem i przegubem kulowym; 
- Zestaw umożliwiający wydłużenie przyrządu do  530 mm; 
- Charakterystyka urządzenia; 
- Nowa konstrukcja mostka pomiarowego o zmniejszonej długości, udoskonalony uchwyt czujnika zegarowego;   
  przegubowo montowane podpory umożliwiają łatwiejsze i szybsze przygotowanie mostka pomiarowego; 
- Optymalne umieszczenie adaptera obciążającego oraz zaworu kulowego zapewnia wygodę pracy; 
- Wymiary mostka pomiarowego: 1240 x 200 x 420 mm (rozbudowany 1900 x 610 x 420 mm; 
- Masa mostka pomiarowego: 10,5  kg; 
- Całkowita masa urządzenia z systemem hydraulicznym oraz drewnianymi skrzyniami 69 kg. 
 

Akcesoria dodatkowe 
 
2.329 
Drewniane skrzynie - dwie trwałe drewniane skrzynie 
przystosowane do przechowywania i zabezpieczenia w 
trakcie transportu płyty obciążanej statycznie. 
Wymiary skrzyń: 1300 x 470 x 290 mm; 910 x 370 x 230 mm 

 
W ofercie posiadamy również modele 3punktowe 
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Płyta statyczna VSS trzypunktowa z czujnikami analogowymi 
 


