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Hardheidsmeter PCE-DX-AS Shore A  
Mechanische hardheidsmeter voor het meten van de hardheid van zachte elastomeren / 

met indicatienaald voor een betere lezing van de piekwaarde 

De hardheidsmeter wordt gebruikt voor het meten van de oppervlaktehardheid (Shore A) van zacht 
rubber en zeer zachte kunststof. De Shore hardheidsmeter bestaat uit één enkel stuk met een 
meetkop en ontspiegeld klok van 360 °. Het apparaat kan op elk gewenst moment worden geijkt en 
krijgt dan een ISO certificaat (extra kosten). Voor een betere leesbaarheid van de piekwaarde, 
heeft de meter ook een indicatienaald, die bij het maximale meetpunt stil blijft staan. Na het lezen 
kan hij gereset worden. Met het model PCE-DX-AS (A) zult u altijd uiterst nauwkeurige en 
reproduceerbare meetwaarden verkrijgen. Mocht u vragen hebben over de hardheidsmeter, 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 hardheidmeters en al onze andere producten op het gebied van 
meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

- Met indicatienaald 

- Leest de verschillende hardheidseenheden 

- Klok van 360 º 

- Zeer nauwkeurig 

- Voldoet aan alle normen 

- Inclusief een klein koffertje 

- Bovendien kan het ISO kalibratiecertificaat 

  worden verstrekt.  

Technische gegevens van de hardheidsmeter 

Drukkracht   0 ... 12,5 N  

Indenter   35 ° (volgens Shore A)  

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/durometers-kat_153396_1.htm
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Diameter van de klok   57 mm  

Totale lengte   110 mm  

Weergavebereik   0 ... 100  

Meetbereik   10 ... 90 (onder de 10 en boven de 90 

vermindert de nauwkeurigheid)  

Fout limiet   ± 1  

Schaalverdeling   1  

Indicatienaald   Ja  

Gewicht   160 g  

Inhoud van de zending van de hardheidsmeter 
1 x hardheidsmeter PCE-DX-AS Shore A met indicatienaald, 1 draagtas en 1 x gebruiksaanwijzing 

 


