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Mechanische Krachtmeter SAUTER FB Serie 

Mechanische krachtmeter voor zwaarte en drukmetingen /  
Met grootformaat analoog scherm / Duaal scherm:  

Newton en kg parallel afleesbaar / makkelijk te bedienen 

De mechanische krachtmeter is een meter die uit een robuuste metalen behuizing bestaat en 

speciaal voor hoge vermogens bestemd is. Door zijn duale scherm is de weergave in Newton 

en kg weergave direct en parallel afleesbaar. De maximale kracht gedurende een test kan 

vast gezet worden door de Peak Hold functie. In elke positie kan men de knop indrukken voor 

de nulstand van de display. De mechanische krachtmeter is geschikt om in de hand te 

gebruiken, maar kan ook op een testbank worden gemonteerd. Mocht u vragen hebben over 

de SAUTER-FB serie 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 krachtmeter en al onze 

andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

 

- Robuuste metalen behuizing voor 
  hoge vermogens  
- Draaibare display unit  
- Eenvoudige aanpassing van de 
  inrichting  
- Duale Skala: Newton und kg 
  parallel afleesbaar 
- met Peak Hold door sleepwijzer 

- Nulstand per knop druk  
- Te monteren aan een gemotoriseerde 
  testbank  
- Nettogewicht ca. 3,24 kg  
- Geringe afmeting 
- Met sleepwijzer 

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/krachtmeters-kat_156790_1.htm
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Technische specificaties  

Model  Meetbereik  Afleesbaarheid 

FB 1k  0 ... 1000 N 5 N  

FB 2k  0 ... 2000 N 10 N  

FB 3k 0 ... 3000 N 20 N 

FB 5k 0 ... 5000 N 25 N 

 

Precisie  ±2 % v. Max 

Afmetingen  295 x 95 x 80 mm 

Behuizing materiaal  metaal 

 

 
Mechanische krachtmeter tijdens inzet 

 
Hier zit u de mechanische krachtmeter bij 

een meting van de zwaartekracht 

 
De vele toebehoren van de mechanische 

krachtmeter 

 
 

Omvang van de levering 
1 x mechanische krachtmeter FB Serie, 1 x platkop, 1 x treinhaken, 1 x druk kegel  
1 x verlengstang (100 mm), 1 x draagtas, 1 x handleiding 

 


