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Elcometer 506
hechtingstester met trekkracht
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Hechting - trekmethode

NORMEN:
ASTM D4541, ASTM D7234,  
AS/NZS 1580.408.5, BS 1881-207, 
DIN 1048-2, EN 12636, EN 13144,  
EN 1542, EN 24624, ISO 16276-1, 
ISO 4624, JIS K 5600-5-7,  
NF T30-606, NF T30-062

Met de Elcometer 506 Hechtingstester - Trekmethode kunt u 
nauwkeurig de sterkte van de verbinding tussen de coating en het 
substraat testen.

Elcometer 506 Hechtingstester met Trekkracht

Snelkoppeling voor 
dollys met diameter 
14,2; 20 en 50mm

Meetbereik maximaal 50MPa (7.250psi) 
met een nauwkeurigheid van ±1% van 
de volledige schaal

De draaiende arm brengt een 
gelijkmatige kracht aan 
van maximaal 50MPa (7.250psi)

Draagbaar en ergonomisch - 
ideaal voor hechtingstesten op 
locatie

2JAAR*

 GARANTIE 

video beschikbaartv elcometer.tv
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Hechting - trekmethode

Elcometer 506 Hechtingstester met Trekkracht

*  Voor de Elcometer 506 geldt een garantietermijn van 1 jaar op fabricagefouten. U kunt de garantietermijn binnen 60 dagen na aanschaf gratis verlengen tot 2 jaar via  
www.elcometer.com

• Geschikt voor gebruik op metaal, hout, beton 
en andere substraten  

• Robuust & lichtgewicht - ideaal voor regelmatig 
testen

• Brengt een gelijkmatige kracht aan van 
maximaal 50MPa (7.250psi)

• Draagbaar ontwerp, eenvoudig in gebruik

• Ideaal voor gebruik in laboratoria en op locatie  

• Herbruikbare dolly's van 14,2; 20 en 50mm  
(0,56; 0,76 & 1,96”) diameter 

• Geschikt voor kleine, gebogen en vlakke 
oppervlakken

• Meetbereik maximaal 50MPa (7.250psi) met 
een nauwkeurigheid van ±1% van de volledige 
schaal

• Schokbestendig, afgesloten en geschikt voor 
gebruik onder zware omstandigheden

• Stof- en waterdicht, volgens IP65

• Geschikt voor gebruik onder de zwaarste 
omstandigheden

Krachtig

Flexibel

Accuraat

DuurzaamTrekcilindermantels verkrijgbaar voor 
een hele reeks substraatdiktes en 
verbindingssterktes op vlakke en 

gebogen oppervlakken

Schokbestendig, afgesloten en 
geschikt voor gebruik onder zware 

omstandigheden

Met de veiligheidsklem wordt 
voorkomen dat de omgeving per 

ongeluk beschadigd raakt bij tests op 
verticale oppervlakken

Geschikt voor gebruik onder de 
zwaarste omstandigheden
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Hechting - trekmethode

Elcometer 506 Hechtingstester met Trekkracht

Technische specificaties

Toebehoren

Artikelnummer Beschrijving
T99923797 Magnetische Bevestigingsklem - houdt de trekcilinder stevig op z'n plek tijdens tests op verticale oppervlakken
T99912906 Araldite Standaard Tweecomponenten Epoxylijm, 2 x tube 15ml
T99923147 Dollyreiniger, Hittetang - EUR 220V / VK 240V
T99923103 Dollyreiniger, Hittetang - VS 110V

Diameter 
van dolly

Verpakking 
met 101

Verpakking 
met 100

Standaard 
mantel

Mantel voor 
dunne substraten

Handvat voor 
dollymes

Dollymes

14,2mm (0,56”) T9990014AL-10 T9990014AL-100 T9991420S T9990014T T9991420H T9990014CT
20mm (0,76”) T9990020AL-10 T9990020AL-100 T9991420S T9990020T T9991420H T9990020CT
50mm (1,96”) T9990050AL-4 - T9990050S - T9990050H T9990050CT

50mm (1,96”) 
roestvast staal T9990050SS-4 - T9990050S - T9990050H T9990050CT

Artikelnummer Beschrijving Certificaat
F506-20D Elcometer 506 Digitale Hechtingstestkit; 20mm ●
F506-20DC Elcometer 506 Digitale Hechtingstestkit; 20mm - Gecertificeerd ○
F506-50D Elcometer 506 Digitale Hechtingstestkit; 50mm ●
F506-50DC Elcometer 506 Digitale Hechtingstestkit; 50mm - Gecertificeerd ○
Accuraatheid ±1% van volledige schaal
Drukwaarde 26MPa (3.800psi)

14,2mm (0,56”) Dolly 20mm (0,76”) Dolly 50mm (1,96”) Dolly
Bedrijfsbereik 4 tot 50MPa (600 tot 7.200psi) 2 tot 25MPa (300 tot 3.600psi) 0,3 tot 4MPa (50 tot 580psi)
Schaalresolutie Digitaal: 0,01MPa (1psi) Digitaal: 0,01MPa (1psi) Digitaal: 0,01MPa (1psi)
Lengte instrument 290mm (11,5”) 290mm (11,5”) 290mm (11,5”)
Hoogte trekcilinder  
(met mantel aangebracht)

85mm (3,4”) 85mm (3,4”) 110mm (4,3”) 

Gewicht instrument 1,8kg (4lb) 1,8kg (4lb) 2,0kg (4,4lb)
Gewicht kit 4kg (8,8lb) 4kg (8,8lb) 5,2kg (11,5lb)
Voeding 2 x AA batterijen (alleen digitale meter)       Levensduur batterij: 2.000 uur
Paklijst:

20mm kit
Elcometer 506 Hechtingstester met 20mm dolly's (10 x), standaard mantel voor 20mm dolly's, handvat 
voor dollysnijder 20mm, dollysnijder 20mm. Araldite tweecomponenten epoxylijm (2 x tube 15ml), 
schuurblokje, etui, 2 x AA batterijen (alleen digitale meter), testcertificaat en gebruiksaanwijzing

50mm kit
Elcometer 506 Hechtingstester met 50mm dolly's (6 x), standaard mantel voor 50mm dolly's, cilinder 
voor dollysnijder 50mm, dollysnijder 50mm. Araldite tweecomponenten epoxylijm (2 x tube 15ml), 
schuurblokje, etui, 2 x AA batterijen (alleen digitale meter), testcertificaat en gebruiksaanwijzing

Voor de Elcometer 506 geldt een garantietermijn van 1 jaar op fabricagefouten. U kunt de garantietermijn binnen 60 dagen na aanschaf gratis verlengen tot 2 jaar via  
www.elcometer.com. ● Standaard geleverd met testcertificaat.     ○ Certificaat standaard bijgeleverd.   1 50mm (2”) dolly's worden geleverd in verpakkingen van 4 stuks
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