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Metallurgie microscoop XDS-3MET 

Metallurgie microscoop met verwisselbare objectglaasjes / trinoculair / voor Metallurgie 
toepassingen / 500x vergroting / handig in gebruik / coaxiale focus 

De Metallurgie microscoop XDS-3MET is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de Metallurgie. Door zijn 
mechanische flexbiliteit is de microscoop een hoogwaardige Metallurgie microscoop. U kunt 
verschillende objectglaasjes, petrischaaltjes of flessen installeren op de tafel van onze Metallurgie 
microscoop. De microscoop kan dus verschillende routine onderzoeken doen, speciaal op gebied van 
Metallurgie. Vanwege het glasoppervlak heb je een goed overzicht door de lenzen. Het statief van de 
Metallurgie microscoop biedt bovendien ook voldoende ruimte voor grotere proeven. Mocht u vragen 
hebben over de Metallurgie microscoop XDS-3MET, 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 microscoop en al onze 
andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- trinoculair 
- 500-voudige vergroting 
- Voor Metaallurgie toepassingen  

- Instelbare helderheid 
- Handige en praktische werking 
- 45 ° kanteling 

 

 

 

 

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/microscoopen-kat_158787_1.htm
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Technische specificaties van de Metallurgie microscoop XDS-3MET 

Kop Trinoculair, draaibaar 360 °, 
45 ° kantelbaar 

Oculair WF 10x – wijde veld oculair 
Gezichtsveld 22 

Revolver 5-voudig 

Lenzen typ LWD PLAN IOS MET 5x/0.14, 10x/0.25, 20x/0.40, 
50x/0.70 (zonder preparaat bescherming) 

Vergroting 50x 
100x 
200x 
500x 

Focus coaxiale grof- en fijnregeling 

Optisch systeem Infinity gecorrigeerd systeem (IOS) 
Parfocaal afstand 45 mm 
Veld 22 mm 

Verlichting  12V/50W buiten halogeenlamp, centreerbare 
lamp en helderheid instelbaar 

Filter Blauw, polarisator en analysator 

Tafel 250x230 mm kruistafel, 114x81 mm X/Y-
beweging, coaxiale controle 

Toepassingsgebieden Metallurgie 

Omvang van de levering van de Metallurgie microscoop XDS-3MET 

1 x Metaallurgie Microscoop XDS-3MET, 1 x handleiding 

 


