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 102،  پالك  5متری قائم ، نبش دانش  18از سیاه سنگ ،  جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرمدشت ، بعد

 1653394108 كد پستی  76219086فاكس  76219107 -76219113 -76219123 تلفن 
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  تجهيز راديان نوآور شركت طراحي و
 با مسئوليت محدود
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 سايش عوامل مقابل در فرسودگي معرض در كه را االستومرهايي سايش ميزان دستگاه اين  
   . نمايد مي ارزيابي را گيرند مي قرار
 يكپارچگي و يكنواختي ميزان كردن بررسي ، تطابق ميزان كردن آزمايش براي روش اين  

  . رود مي بكار خاص ويژگيهاي تعيين و محصول يك
  :دستگاهفنی  مشخصاتاصول آزمون و 

  يك قطعه از االستومري كه مورد آزمايش قرار ميگيرد را تحت فشار و سرعت ثابت در مدّت
 زمان تعيين شده از يك پارچه ساينده متصل شده به سطح يك استوانه چرخان عبور مي دهيد

. 
 روش همان با آن سائيدگي درجه و گردد مي تعيين قطعه سطح در شده ايجاد نقص ميزان  

   . شود مي تعيين استاندارد االستومر در نقص ميزان تعيين به مربوط

 شرح كد كاال

 دستگاه تست سایش دورانی الستیک 309-1010

 توضيحات شرح

 mm 16 قطر نمونه

  15 mm 6 ضخامت نمونه

  12.5 / 5 15 / 7.5 17.5 / 10 20 N 2.5 نیروی اعمال شده بر نمونه

 قابل تنظیم M 40 طول سایش

 Prm / Min 40 سرعت چرخش استوانه

  400  300 mm 750 ابعاد دستگاه

 V 3 A 220 ولتاژ

 Kg 65حدود  وزن

 ، فیوز اطمینان فشاری ، شماره انداز قابل تنظیم متراژ Onو  Offمجهز به كلید 

  : اطالعات جهت سفارش
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