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Hardheidstester PCE-OO (Shore OO)  
mechanische hardheidstester voor het bepalen van hardheid in schuim, mos, microcellulair 
rubber en menselijke huid / ASTM D 2240 norm / nauwkeurigheid van 0,5 hardheideenheden 

De hardheidstester is het standaardmodel voor het meten van hardheid (Shore OO) in schuim, mos, 
microcellulair rubber en menselijke huid. De hardheidstester bestaat uit een metalen gedeelte, 
waartoe de meetkop en een verbindingsvrije klok van 360º behoort met een nauwkeurigheid van 
0,5 hardheideenheden. Het apparaat voldoet aan de ASTM D 2240 normen. Bij de eerste zending 
behoort een kalibratiecertificaat van de fabriek. De hardheidstester kan op elk moment tegen extra 
kosten worden geherkalibreerd met een ISO-certificaat. Als extra product bieden wij voor deze 
hardheidstester een teststandaard aan. Het maakt niet uit of u de hardheidstester als handmeter 
voor sporadische controles gebruikt of op de teststandaard, u zult altijd nauwkeurige en 
reproduceerbare hardheid meetresultaten verkrijgen die optimaal zijn. Mocht u vragen hebben over 
de hardheidstester, 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 hardheidstester en al onze andere producten op 
het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

De belangrijkste voordelen van de hardheidstester zijn: 

- Voldoet aan de ASTM normen 
- Kan met sleepwijzer worden besteld 
- Groot beeldscherm 

- Klok van 360º 
- Nauwkeurigheid: 0,5 hardheideenheden 
- Ergonomisch ontwerp 

  

https://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
https://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/durometers-kat_153396_1.htm
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Technische specificaties van de hardheidstester 
Drukkracht 400 g 

Indringlichaam 3/32" 

Norm ASTM D 2240 

Klokdiameter 57 mm 

Totale lengte 121 mm 

Weergavebereik 0 ... 100 

Meetbereik 10 ... 90 

Foutlimiet ±0,5 

Schaalindeling 1 
Sleepwijzer afhankelijk van het model 

Gewicht 184 g 

Inhoud van de zending van de hardheidstester 
1 x hardheidstester PCE-OO (Shore OO), 1 x doos, 1 x fabriekscertificaat,  
1 x gebruiksaanwijzing 
 


