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OPIS : 
 
• Dynamometry trakcyjne dostarczające informacje na temat siły przyczepności materiałów. 

• Pomiary za pomocą korby, odczyt wyników na wskaźniku wartości szczytowej. 

• Łatwa obsługa oraz szybka konfiguracja. 

• Można zastosować w laboratorium i w terenie. 

• Zapakowane do transportu w walizce (razem ze śrubą z okrągłą główką). 

• Dostarczane z wynikami kalibracji oraz kopią raportu kalibracji BNM COFRAC dla odniesienia 
czujnika standardowego. 

 
 
 
 

 

Nazwa Wytrzymałość na 
rozciąganie 

Jednostka 
odczytu 

   Waga 
urządzenia 

Śruba z okrągłą 
główką 

DTH-S96V 80 80 bar 0,5 bar -2kg M8 
DTH-S96V 250 250 daN 2 daN -2kg M8 
DTH-S96V 500 5 kN 0,05 kN -2kg M8 

 
 
 

Używane z matrycami testowymi : 
- PR 3 M8  okrągła tarcza Ø 20 mm 
- PR20 M8  okrągła tarcza Ø 50 mm 
- PC 4 M8  okrągła tarcza 20 x 20 mm 
- PC25 M8  okrągła tarcza  50 x 50 mm 
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OPIS : 
 

 
• Dynamometry trakcyjne dostarczające informacje o sile przyczepności materiałów 

• Pomiary za pomocą korby, odczyt wyników na wskaźniku wartości szczytowej 

• Z bliźniaczym systemem hydraulicznym :ruch nie wpływa na część pomiarową 

• Obrotomierz do korby 
• Uchwyt do każdego z modeli 

• Łatwe w obsłudze i szybkie w konfiguracji 

• Mogą być używane w laboratorium i w  terenie 

• Zapakowane do transportu w walizce (razem ze śrubą z okrągłą główką) 

• Dostarczane z wynikami kalibracji oraz kopią raportu kalibracji BNM COFRAC dla odniesienia 
czujnika standardowego 

 
Nazwa Wytrzymałość 

na rozciąganie 
Jednostka  
odczytu 

 Waga 
urządzenia 

 
Uchwyt 

Obrotomierz Bliźniaczy system 
hydrauliczny 

Śruba z okrągłą 
główką 

DTH 100 100 daN 1 daN -3,600 kg -/ -/ -/ M8 
DTH 250 250 daN 2 daN -3,600 kg -/ -/ -/ M8 
DTH 500 5 kN 0,05 kN -3,600 kg -/ -/ -/ M8 
DTH 1600 16 kN 0,10 kN -3,600 kg -/ -/ -/ M8 
DTH 2500 25 kN 0,25 kN -6,100 kg -/ -/  M12 
DTH 5000 50 kN 0,50 kN -?,100 kg -/ -/  M12 
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OPIS : 
 

 
• Dynamometry frakcyjne informujące o sile przyczepności materiałów 

• Pomiary za pomocą korby, odczyt wyników na cyfrowym wskaźniku wartości szczytowej (czujnik 
nacisku) 

• Wskaźnik cyfrowy zasilany jedną 3V baterią  (typ CR2430),  
• Bliźniaczy system hydrauliczny : część pomiarowa jest niezależna od ruchu 

• Obrotomierz do korby 
• Uchwyt dla wszystkich modeli 

• Łatwość obsługi i szybka konfiguracja 

• Można je używać w laboratorium i w terenie 

• Zapakowane do transportu w walizce (razem ze śrubą z okrągłą główką) 

• Dostarczane z wynikami kalibracji oraz kopią raportu kalibracji BNM COFRAC dla odniesienia 
czujnika standardowego 

 
 

Nazwa 
Wytrzymałość 

na rozciąganie 

Jednostka  

odczytu 

Waga urządzenia Uchwyt Obrotomierz Bliźniaczy system 
hydrauliczny 

  Śruba z okrągłą 
główką 

DTEpico 100 1kN 0,002 kN 3,600 kg v' v' v' M8 
DTEpico 250 2,5 kN 0,002 kN 3,600 kg v' v' v' M8 
DTEpico 500 5 kN 0,002 kN 3,600 kg v' v' v' M8 
DTEpico 1600 16 kN 0,003 kN 3,600 kg v' v' v' M8 
DTEpico 2500 25 kN 0,01kN 6,200 kg v' v'  M12 
DTEpico 5000 50 kN 0,02 kN 7,200 kg v' v'  M12 
DTEpico 10000 100 kN 0,06 kN 9,500 kg v' v'  M16 



 

 

 
 
 

 
OPIS: 

 
●  Napędzany silnikiem dynamometr trakcyjny do badania przyczepności (maks. rozciagliwość 16 kN). 

    Układ mechaniczny gwarantuje stały wzrost obciążenia. 
●  Zasilanie 24V 

●  Cyfrowy wskaźnik zasilany jest 3 V baterią (typ CR2430), zatrzymuje się po upływie 15 min. Regulacja wzrostu 
    prędkości 

●  Bliźniaczy system hydrauliczny: ruch nie wpływa na część pomiarową 
●  Dostarczane z wynikami kalibracji oraz kopią raportu kalibracji BNM COFRAC dla odniesienia czujnika 
    standardowego. 

 
Urządzenie DTEpico-M 1600 jes t  zgodne z następującymi normami 
 :  
       •  NF EN 1348 

•  NF P18-853 

•  NF EN 1542 

•  NF P98-282 

•  NF EN ISO 4624 

•  NF EN 24624 

•  NF T30-062 

•  NF EN 1015-12 

•  NF P84-404-1/A1 

 
Opcje: -  Cyfrowy wska źnik zapisuje rekordy oraz przechowuje mierzone wart ości . Odczytywa ć przechowywane  dane mo żna 

na komputerze podł ączonym za pomoc ą portu USB/ RS485  
- Raport kalibracji przez CERIB dla wzrostu pr ędkości obci ążenia 
 


