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Elcometer 108 Hydraulický odtrhoměr  

Jedná se o velmi všestranný hydraulický 
odtrhoměr, který lze použít na testování 
na konvexních i konkávních površích. 
Testovací panenka vyrobena z nerezové 
oceli je přilepena k povrchu a následně je 
k ní připevněn odtrhoměr. Otáčením 
přístroje dojde ke zvýšení tlaku, který 
odtrhuje panenku od povrchu. Tato 
hodnota je zobrazena na ciferníku.  

Přístroj se vyrábí ve dvou verzích – s analogovým ukazatelem síly odtrhu (F108/1) nebo 
s digitálním ukazatelem síly odtrhu (F108/2). 

 

Základní vlastnosti 

� Přenosný 
� Ideální pro použití v terénu 
� Opětovně použitelné testovací panenky z nerezové oceli 
� Kompletní sada s kufříkem 

Verze s digitálním ukazatelem síly odtrhu navíc obsahuje tyto vlastnosti: 

� Zobrazení a podržení maximální hodnoty 
� Osvětlený displej 
� Ochranné pogumované pouzdro 
� Metrické/britské jednotky 

 

Elcometer 108 může být použit se zakřivenými panenkami, které umožní 
provádět měření na trubkách, nádržích a jiných zakřivených površích. 
Nabízíme celou řadu zakřivených testovacích panenek, které jsou navrženy 

pro různé specifické aplikace. Konvexní a konkávní panenky (viz obrázek) se 
používají pro vnější a vnitřní zakřivení trubek. Pro více informací o zakřivených panenkách nás, 
prosím, kontaktujte. 
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Technická specifikace 

Číslo součástky  Popis 

UK 240V/EUR 220V US 110V  

F108---1D F108---1C 
Hydraulický odtrhoměr s analogovým ukazatelem síly 
odtrhu 

F108---2D F108---2C Hydraulický odtrhoměr s digitálním ukazatelem síly odtrhu

Rozsah přístroje  
Analogový: : 0 – 18 MPa 
Digitální: : 0 – 25 MPa 

Přesnost přístroje  
Analogový: : ± 1 MPa 
Digitální: : ± 3% 

Rozměr testovacího 
tělíska 

Vnější průměr 
Vnitřní průměr 
Plocha 

19,4 mm 
3,7 mm 
284 mm2 

Obsah balení  
Elcometer 108, Panenka, nástroj pro manipulaci 
s panenkami, kleště Pipemaster, Lepidlo, kufřík, návod k 
obsluze 

 

Příslušenství 

T10811135 Lepidlo MC1500 

T1089646- Standardní ploché testovací tělísko 20 mm 

 Zakřivené panenky – pro další informace nás, prosím, kontaktujte 
 

Související produkty 

 Mechanický odtrhoměr Elcometer 106 je plně přenosné zařízení pro 
měření přilnavosti povlaků na materiálech. Disponuje velice snadnou 
obsluhou, je přesný a výsledky lze jednoduše odečíst z číselné stupnice. 
 
 
 

 

 

 

https://www.gamin.cz/elcometer-108/ 


