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Gemotoriseerde testbank PCE-MTS500 
gemotoriseerde testbank tot 5000 N, past op alle krachtmeters van de serie PCE met interne 

en externe dynamometrische cel, grote slag, verstelbare voedingssnelheid 

Onze gemotoriseerde testbank PCE-MTS500 kan in verschillende varianten met onze 
krachtmeters van de serie PCE worden gecombineerd. Met de gemotoriseerde testbank PCE-
MTS500 kunnen we bijna alle toepassingen voor druk- en trekkracht, herhadelijk uitvoeren. De 
maximale trek- en drukkrachten van de gemotoriseerde testbank PCE MTS 500 is 5000 N. 

De voedingssnelheid is instelbaar tussen 30 mm/min en 230 mm/min. De precieze en 
nauwkeurige meetuitvoering wordt door de gemotoriseerde testbank PCE-MTS 500 gewaarborgd. 
De volgende instrumenten zijn compitabel met de testbank: PCE-FG serie, PCE-FG...k serie, 
PCE-FM serie, PCE-SN serie, PCE-SKN en PCE-PTR 200. Belangrijk! De krachtmeter is NIET 
inbegrepen. Hij moet apart worden besteld.  

Mocht u vragen hebben over de gemotoriseerde testbank PCE-MTS500, dan kunt u de volgende 
technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 
(0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over 
deze testbank en al onze andere producten op het gebied vanmeettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/testbanken-kat_155354_1.htm
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- Instelbare voedingssnelheid 

- Robuust stalen ontwerp 

- Instelbare lengte 

- Breed bereik krachtmeting 

- Voeding 

- Handmatig of automatisch gebruik 

Technische gegevens van de gemotoriseerde testbank 

Kracht bereik Max. 5000 N 

Gebruikslengte Max. 240 mm 

Voedingssnelheid 30 ... 230 mm/min 

Handwiel Ø 160 mm 

Test dikte max. 200 mm 

Gids pilaren Ø 32 mm 

Afmetingen 1020 x 400 x 250 mm 

Gewicht Ca. 60 kg 

Voeding 230 V AC 

Inhoud van de zending van de gemotoriseerde testbank PCE-MTS500 
1 x gemotoriseerde testbank PCE-MTS500, 1 x gebruiksaanwijzing 

Extra onderdelen voor de gemotoriseerde testbank 

- Adapter voor PCE krachtmetingen  

- Krachtmeter van de serie PCE 

 


