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Sluitkrachtmeter SKM 2 
sluitkrachtmeter voor autodeuren en schuifdeuren / sluitkrachtmeter voldoet 
aan de §29StVZO en 2001/85/EG-richtlijnen / meet de effectieve en maximale 

kracht / door batterij gevoed 

De sluitkrachtmeter SKM 2 meet de sluitkracht van hydraulische, pneumatische of 
elektrische apparatuur, zoals van deuren, ramen of schuifdaken van bussen, treinen, 
liften of kabelbanen om de veiligheid van de passagiers te waarborgen. De 
sluitkrachtmeter SKM 2 is noodzakelijk in ieder TÜV-keurstation om de juiste werking 
van sluitapparatuur te garanderen. De meetwaarden worden op het LCD precisie 
beeldscherm van de sluitkrachtmeter getoond. De sluitkrachtmeter toont de 
maximale meetwaarde (Fs) of de effectieve waarde (Fe). Wanneer het apparaat 
wordt ingeschakeld, wordt het nulpunt automatisch ingesteld en het elektronische 
systeem gecheckt, waardoor betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten kunnen 
worden gegarandeerd. Mocht u vragen hebben over de afstandsmeter, 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 sluitkrachtmeter en al onze andere 
producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

De belangrijkste voordelen van de sluitkrachtmeter zijn: 

- Sluitkrachtmeting van deuren en  

sluitmechanismen 

- Verlicht LCD-beeldscherm 

- Werk op accu  

- Voldoet aan §29 StVZO en  

2001/85/EG 

- Meting van effectieve kracht (Fe) en  

maximale kracht (Fs) 

- Mobiel door accu 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Technische specificaties van de sluitkrachtmeter 

Meetbereik 0 ... 995 N 

Nauwkeurigheid ±10 N 

Afmetingen van de meetcel Ø 100 mm x 115 mm 

Resolutie 64 x 128 px 

Interne energievoorziening 6 V NiMH-accu , 700 mA 

Externe energievoorziening 230 V DC / 12 V AC 

Werkingsomstandigheden 5 ... 40 °C 

Gewicht 3,5 kg 
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Inhoud van de zending van de spanningsmeter 
1 x sluitkrachtmeter SKM 2, drukhamer inclusief 
1 x oplader 
1 x gebruiksaanwijzing 

 


