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Kracht testbank LTS-20 
mechanische kracht testbank tot 1000 N, die aan verschillende krachtmeters aangepast 
kunnen worden, lange gebruiksduur, voor apparaten met interne dynamometrische cel 

De kracht testbank LTS-20 wordt in verschillende combinaties met de krachtmeters van de serie 

PCE gebruikt. De kracht testbank LTS-20 is ideaal voor vele handmatige trek- en drukmetingen. 

Het gebruik van de kracht testbank garandeert een exacte correlatie tussen testmatrix en testbank. 

Hierdoor verkrijgt u met de kracht testbank reproduceerbare krachtmetingresultaten. Het bereik van 

de trek- of drukkracht, waarin deze testbank kan worden gebruikt is maximaal 100 kg. De 

aandrijving geschiedt via een zwengel. Vaak wordt deze kracht testbank voor andere doeleinden 

gebruikt. U kunt deze testbank met alle trek- en drukmeters van de serie PCE 

gebruiken. Belangrijk! De krachtmeter is NIET inbegrepen. Hij moet apart worden besteld. Als 

u vragen heeft over de kracht testbank LTS-20 , raadpleeg dan de onderstaande technische 

specificaties of neem 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 van meettechniek,weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Een minimum aan onderhoud 

- Constructie van hoogwaardig roestvrij staal 

- Zeer eenvoudige bediening 

- Robuust ontwerp 

- Afgeronde geleidepen 

- Lange gebruiksduur 

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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Kracht testbank: Uitvoering van de meting 

 
Kracht testbank: Controle van de meetresultaten 

Technische specificaties  

Kracht bereik max. 1000 N 

Gebruikslengte Max. 345 mm 

Spindelspoed 2 mm 

Handwiel Ø 120 mm 

Basis plaat 145 x 100 mm 

Afmetingen 530 x 250 x 230 mm 

Gewicht Ca. 7 kg 

 
Kracht testbank: Voorbereiding van de meting 

 
Kracht testbank: De trekproef wordt gespannen. 
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Kracht testbank: Procedure via handwiel 

 
Kracht testbank: Aflezing van de maximale 

kracht. 

Tabel met noodzakelijke optionele adapters voor de krachtmeters van PCE 

Krachtmeter Adapter 

PCE-PTR 200 Direct, vereist geen adapter 

PCE-FM 50 / PCE-FM 200 Direct, vereist geen adapter 

PCE-FM 1000 Vereist adapter FG-ADP 

PCE-FB 50 / PCE-FB 200 / PCE-FB 500 Vereist adapter ADP-UNI 

Leveringsomvang van de kracht testbank 
1 x kracht testbank, 2 x adapterplaten, 1 x gebruiksaanwijzingen 

 


