Akcesoria MTS FundamentalTM
Przystępne cenowo zaciski, uchwyty montażowe i płyty dociskowe do
podstawowych testów monotonicznych
materiałów i komponentów

Akcesoria MTS Fundamental obsługują
pełne spektrum podstawowych testów
monotonicznych

4Przystępne cenowo i wytrzymałe
4Szeroki wybór akcesoriów do pełnego spektrum podstwowych badań monotonicznych
— tworzyw sztucznych, tkanin, gumy, drutu,
lin i innych materiałów
4Łącznik uniweralny i opcjonalne gwintowane
łączniki ramowe dla łatwego montażu

Akcesoria MTS Fundamental to nowa
rodzina podstawowych zacisków, uchwytów
montażowych i płyt dociskowych w
przystępnych cenach, zaprojektowana pod
kątem podstawowych badań monotonicznych
materiałów i niewielkich komponentów.
Idealne do testowania próbek tworzyw
sztucznych, gumy, tkanin i lin produkty
z rodziny MTS Fundamental uzupełniają
linie akcesoriów wysokiej wydajności
Advantage® i akcesoriów do zastosowań
specjalnych Bionix®, poszerzając zakres
zastosowań systemów testowych MTS
InsightTM, by w pełni zaspokoić potrzeby
podstawowej kontroli jakości, złożonych
symulacji biomedycznych i wymagających
zastosowań badawczych przy opracowywaniu
nowych produktów.
Trwałe akcesoria MTS Fundamenta
zostały zaprojektowane z myślą o
latach precyzyjnych i wydajnych testów
monotonicznych. Uniwersalny adapter
umożliwia łatwy montaż, zarówno w
systemach MTS z elektromechaniczną
ramą obciążeniową, jak i z ramą
serwohydrauliczną, a także na pozostałych
ramach elektromechanicznych. Opcjonalne
gwintowane adaptery ramowe dodatkowo
zwiększają możliwości montażu. Elementy

m

antyrotacyjne i zintegrowane sworzenie
osiujące zwiększają dokładność i
powtarzalność testów
Dokładność i powtarzalność wyników
testów zależy w dużej mierze od jakości
styku uchwytu i próbki. Wprowadzenie
zacisków i uchwytów montażowych z rodziny
MTS Fundamental zwiększa przydatność
elektromechanicznych systemów testowych
MTS Insight, dostarczając laboratoriom
szerszego wyboru akcesoriów pozwalających
skuteczniej mocować większy wybór
próbek testowych i lepiej spełnić konkretne
wymagania przy danym zastosowaniu.
Już dziś skontaktuj się z MTS i dowiedz się,
w jaki sposób dostępne i wytrzymałe zaciski,
uchwyty montażowe, płyty dociskowe,
wanny i komory środowiskowe z rodziny
MTS Fundamental mogą pomóc w spełnieniu
podstawowych wymagań stawianych przez
testy monotoniczne.

Uniwersalny łącznik umożliwia łatwy
montaż w systemach MTS Insight i innych
elektromechanicznych systemach testowych.

4 Elementy antyrotacyjne i zintegrowane
sworzenie osiujące dla dokładności i
powtarzalności testów

Akcesoria MTS Fundamental zwiększają systemów testowych MTS
Insight, umożliwiając laboratoriom pracę z szerszym wyborem próbek
i lepsze spełnienie specyficznych wymagań testowych.

Zaciski imadłowe MTS Fundamental

Zaciski nożycowe MTS Fundamental
Zaciski imadłowe MTS Fundamental to
ekonomiczne, rozciągliwe zaciski ogólnego
zastosowania, dostępne w rozmiarach
miniaturowym, średnim i w wersji do dużych
obciążeń, wykorzystujące śrubę zaciskową do
zaciskania imadła. Do każdego zamówienia
dołączany jest komplet gumowych
okładzin. Dostępne w szeregu rozmiarów i
obciążalności są odpowiednie do testowania
papieru, folii z tworzyw sztucznych,
materiałów arkuszowych i komponentów
opakowań w temperaturach od -10 do 50 C.

Zaciski nożycowe Bionix to ekonomiczne,
samozaciskowe i samoosiujące zaciski z
diamentowymi
okładzinami.
Odpowiednie do
testowania folii,
gumy i elastycznych
polimerów w
temperaturach od
-10 do 50 C.

Cechy
Model 100

Model 2000/5000

Cechy
4 Do każdego zamówiania dołączany jest zestaw gumowych okładzin
4 Uniwersalny łącznik
4 Opcjonalny gwintowany łącznik ramy
4 Elementy antyrotacyjne i zintegrowane sworznie osiujące
4 Zakres temperatur: -10 do 50 C
4 Zastosowanie: papier, folie z tworzyw sztucznych, tkaniny, materiały arkuszowe,

komponenty opakowań

Maksymalne Profil
Model obciążenie okładzin

• Samozaciskowe
samoosiujące
• Diamentowe
okładziny
zacisków
• Uniwersalny łącznik
• Opcjonalny gwintowany łącznik ramy
• Elementy antyrotacyjne i zintegrowane
sworznie osiujące
• Zakres temperatur: -10 do 50 C
• Zastosowania: folia, guma, elastyczne
polimery

Maksymalna Maksymalna
Wysokość
grubość
szerokość Waga (od środka
próbki
próbki (górna) strzemienia) Numer części

100

100 N

Guma

2 mm

10 mm

254 g

99 mm

100-186-412

2000

2 kN

Guma

3,5 mm

63 mm

625 g

95 mm

100-174-781

5000

5 kN

Guma

10 mm

80 mm

2190 g

135 mm

100-186-414

Model

5000

Maksymalne obciążenie

5 kN

Maksymalna szerokość próbki

50 mm

Maksymalna grubość próbki

15 mm

Waga (górna)

2625 g

Wysokość (od środka strzemienia(
Numer części

216 mm
100-181-624

Zaciski rolkowe MTS Fundamental
Uniwersalne zaciski rolkowe MTS
Fundamental to ekonomiczne samozaciskowe
zaciski rolkowe o krótkim czasie ładowania,
nadające się do badań folii, gumy i
elastycznych polimerów w temperaturach od
-10 do 50 C (dla zacisków 1 kN) lub -130 do
150 C (dla zacisków 2 kN i 5 kN).

Cechy
4 Szybkoładujące i samozaciskowe
4 Uniwersalny łącznik
4 Opcjonalny gwintowany łącznik ramy
4 Elementy antyrotacyjne i zintegrowane

sworznie osiujące
4 Zakres temperatur: -10 do 50 C dla 1 kN;

-130 do 150 C dla 2 i 5 kN
4 Zastosowanie: folia, guma, elastyczne

polimery

Model 2000/5000
Maksymalne
obciążenie

Maksymalna
grubość
próbki

Maksymalna
szerokość
próbki

1000

1 kN

3 mm

50 mm

2000

2 kN

4 mm

5000

5 kN

7 mm

Model

Waga
(górna)

Wysokość
(od środka
strzemienia)

Zakres
temperatur

570 g

124 mm

-10 do 50 C

100-185-263

50 mm

790 g

111 mm

-130 do 150 C

100-184-840

75 mm

1509 g

121 mm

-130 do 150 C

100-184-842

Numer
części

Model 1000

i

Niskosiłowe aluminiowe płyty dociskowe MTS Fundamental
Features
Niskosiłowe aluminiowe płyty dociskowe
4Uniwersalny łącznik
4 Opcjonalny gwintowany łącznik ramy
4Rowki centrujące próbkę
4 Elementy antyrotacyjne i zintegrowane

MTS Fundamental to ekonomiczne, lekkie
płyty dociskowe zaprojektowane do testów
przy użyciu komór o niskim obciążeniu
(1 kN lub mniej). Dostępne w szeregu
rozmiarów nadają się do badań polistyrenu,
gumy, kompozytów oraz komponentów i
materiałów spiekanych w temperaturach z
zakresu od -130 do 150 C.

Model

sworznie osiujące
4Zakres temperatur: -130 do 150 C
4Zastosowanie: polistyren, guma,

kompozyty, komponenty i materiały
spiekane

Minimalna średnica
Wysokość
Maksymalne Średnica
próbki przy
Waga
(od środka
obciążenie
próbki maksymalnym obciążeniu (górna) strzemienia)

Numer
części

50

1 kN

50 mm

5 mm

290 g

64 mm

100-182-228

100

1 kN

100 mm

5 mm

690 g

64 mm

100-182-225

150

1 kN

150 mm

5 mm

1355 g

64 mm

100-182-224

Wysokosiłowe stalowe płyty dociskowe MTS Fundamental
Wysokosiłowe stalowe płyty dociskowe
Cechy
MTS Fundamental to ekonomiczne
stalowe płyty dociskowe o precyzyjnych,
hartowanych powierzchniach. Dostępne
w szeregu rozmiarów nadają się do badań
pianek, kompozytów, butelek i pojemników
plastikowych w temperaturach z zakresu od
-130 do 150 C.

4Precyzyjna, hartowana powierzchnia
4Uniwersalny łącznik
4 Opcjonalny gwintowany łącznik ramy
4Rowki centrujące próbkę
4 Elementy antyrotacyjne i zintegrowane

sworznie osiujące
4Zakres temperatur: -130 do 150 C
4Zastosowanie: pianka, kompozyty, butelki,

pojemniki plastikowe

Minimalna średnica
Wysokość
Maksymalne Średnica
próbki przy
Waga
(od środka
Model obciążenie
próbki maksymalnym obciążeniu (górna) strzemienia)
50

30 kN

50 mm

10 mm

688 g

100

30 kN

100 mm

10 mm

150

30 kN

150 mm

10 mm

Uchwyt montażowy 90° do próby odrywania MTS Fundamental
Uchwyt montażowy 90° do próby odrywania
Cechy
wykorzystuje precyzyjne podpory, by
zachować prostopadłe ułożenie osiowe
podczas pomiaru siły potrzebnej do
oderwania przyklejonego materiału od
umieszczonego w zacisku substratu. Uchwyt
montażowy spełnia szereg standardów testów
materiałowych, w tym ASTM D1876, FINAT
FTM1/2/3 i AFERA 4015 T4. W skład
zestawu nie wchodzi górny zacisk.

4 Precyzyjne podpory
4 Zastosowanie: ASTM D1876, FINAT

FTM1/2/3 i AFERA 4015 T4

Uchwyt montażowy

Numer części

90° do próby odrywania

100-170-762

Numer
części

64 mm

100-184-228

1842 g

64 mm

100-184-230

3768 g

64 mm

100-184-229

m
Pneumatyczne zaciski kołkowe MTS Fundamental
Pneumatyczne zaciski kołkowe MTS Fundamental to
ekonomiczne, zaciski typu „róg” zaprojektowane z myślą o
zmniejszeniu koncentracji naprężeń w próbkach i unikaniu
uszkodzeń wywołanych przez zaciski. Nadają się do badań
sznurów, nici, włókien, drutu i przędzy w temperaturach z
zakresu -10 do 80 C. Poślizg próbki jest minimalizowany
przez pneumatyczny mechanizm zaciskowy, a siła docisku
jest w łatwy sposób kontrolowana poprzez zmianę ciśnienia
źródła powietrza. Zaciski te do pracy wymagają źródła
suchego, ﬁltrowanego powietrza i pneumatycznego kontrolera
MTS.

Zaciski do badania współczynnika
tarcia MTS Fundamental
Zaciski do badania współczynnika tarcia
MTS Fundamental wykorzystują mechanizm
blokowo-strunowy do pomiaru siły potrzebnej
do przeciągnięcia sanek po próbce materiału.
Zaciski spełniają szereg standardów badań
materiałowych, w tym ASTM D1894
(folie z tworzyw sztucznych), TAPPI T542
(papier i tektura), TAPPI T549 (materiały
bezwłóknowe) i TAPPI T816 (materiały
faliste).

Cechy
4Stylistyka „rogu”
4Pneumatyczny mechanizm zaciskowy

— wymaga kontrolera
4Zakres temperatur: -10 do 80 C
4Zastosowanie: przewody, nici, włókna, drut, przędza

Zdolność

Maksymalna średnica Górny
próbki
montaż

200 N (40 lbf)

1 mm (0,04 cala)

Cm

włókna bawełniane, jedwab naturalny, 100-121-778
przędza spandex, metale szlachetne

2000 N

4 mm (0,16 cala)

Dm

przędze techniczne, blacha miedziana 100-140-565
kable, taśma magnetyczna

5000 N

5 mm (0,20 cala)

Dm

nylonowe żyłki do rakiet tenisowych
wytrzymałe kompozyty

Zastosowania

Numer części

100-139-065

Manualne zaciski kołkowe MTS
Fundamental

Cechy
4Mechanizm blokowo-strunowy
4 Zastosowanie: Folie z tworzyw

Manualne zaciski kołkowe MTS
Fundamental to ekonomiczne zaciski typu
„róg” zaprojektowane z myślą o zmniejszeniu
koncentracji naprężeń w próbkach i unikaniu
uszkodzeń wywołanych przez zaciski.
Odpowiednie do testowania przewodów, nici,
włókien, drutu i przędzy w temperaturach od
-10 do 50 C.

sztucznych, papier i tektura, materiały
bezwłóknowe,
materiały faliste
Uchwyt montażowy
do badania współczynnika tarcia

Numer części
100-087-526

Cechy
4 Stylistyka „rogu”
4Uniwersalny łącznik
4 Opcjonalny gwintowany łącznik ramy
4 Elementy antyrotacyjne i zintegrowane

sworznie osiujące
4Zakres temperatur: -10 do 50 C
4Zastosowanie: przewody, nici, włókna,

drut, przędza

Model
Obciążenie maksymalne
Maksymalna średnica próbki
Waga (górna)
Wysokość (od środka strzemienia)
Numer części
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1000
1 kN
3 mm
500 g
124 mm
100-185-265
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