Nowe akcesoria Bionix®
Rozszerzony wybór przystępnych cenowo i wytrzymałych zacisków,
uchwytów montażowych i płyt dociskowych do testów monotonicznych
próbek biomedycznych

Akcesoria Bionix obsługują pełne spektrum
testów monotonicznych biomateriałów,
komponentów urządzeń medycznych, a
także stosowanych w medycynie opakowań i
materiałów eksploatacyjnych.

 Dostępne i wytrzymałe
 Stal nierdzewna — odpowiednia dla kąpieli
w środowisku roztworów soli
 Szeroki wybór umożliwiający pełne spektrum
testów biomedycznych — biomateriałów,
komponentów urządzeń medycznych oraz
stosowanych w medycynie opakowań i
materiałów eksploatacyjnych

Firma MTS powiększyła rodzinę akcesoriów
Bionix o szereg nowych przystępnych
cenowo i wyjątkowo wytrzymałych
komponentów umożliwiających
dokładne odtworzenie środowiska pracy
biomateriałów i urządzeń medycznych. Te
nowe akcesoria, na które składa się szereg
zacisków, uchwytów montażowych i płyt
dociskowych zapewniają użytkownikom
systemu testów elektromechanicznych
Bionix pełnego zestawu narzędzi do
przeprowadzania pełnego spektrum
testów monotonicznych biomateriałów,
komponentów urządzeń medycznych oraz
stosowanych w medycynie opakowań i
materiałów eksploatacyjnych.
Akcesoria MTS Bionix są wytwarzane
z materiałów najwyższej jakości, by
zapewnić lata dokładnych i wydajnych
testów monotonicznych. Zbudowane z
wytrzymałej stali nierdzewnej mogą być
bezpiecznie umieszczane w kąpielach
środowiskowych w roztworach soli.
Uniwersalny łącznik umożliwia łatwy
montaż, zarówno w systemach MTS z
elektromechaniczną ramą obciążeniową,
jak i z ramą serwohydrauliczną, a także na

m

pozostałych ramach elektromechanicznych.
Opcjonalne gwintowane adaptery ramowe
dodatkowo zwiększają możliwości montażu.
Zintegrowane sworznie osiujące i elementy
antyrotacyjne gwarantują dokładność i
powtarzalność testów.
Zapewnienie wysokiej jakości punktu
styku z próbkami jest jedynym z wyzwań,
na jakie napotyka się podczas testów
monotonicznych biomateriałów i
komponentów. Wprowadzenie nowych
zacisków, uchwytów montażowych i
płyt dociskowych z rodziny Bionix daje
laboratoriom szerszy wybór akcesoriów
pozwalających skuteczniej — i bardziej
ekonomicznie — badać większą
różnorodność próbek i lepiej spełniać
wymagania specyﬁcznych testów.
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
Bionix mogą pomóc w spełnieniu wymagań
stawianych przez testy biomedyczne.

Uniwersalny łącznik umożliwia łatwy montaż w
elektromechanicznych i serwohydraulicznych
systemach testowych Bionix

 Łącznik uniwersalny i opcjonalne
gwintowane łączniki ramowe dla łatwego
montażu
 Elementy antyrotacyjne i zintegrowane
sworznie osiujące dla dokładności i
powtarzalności testów

Akcesoria Bionix zwiększają przydatność
elektromechanicznych systemów testowych
MTS, umożliwiając laboratoriom pracę z
szerszym wyborem próbek i lepsze spełnienie
specyficznych wymagań testowych.

Zaciski imadłowe Bionix

Manualne zaciski kołkowe Bionix

Model 2000/5000

Zaciski imadłowe Bionix 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 nadają się
do testowania opatrunków, biotkanin, tkanin
i folii z tworzyw sztucznych w temperaturach
od -10 do 50 °C.

Manualne zaciski kołkowe Bionix
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 -130 do 250 °C.
Cechy





Cechy

• Stal nierdzewna — odpowiednia dla kąpieli
w środowisku roztworów soli
• Do każdego zamówienia dołączony jest
zestaw gumowych okładzin
• Uniwersalny łącznik
• Opcjonalny gwintowany łącznik ramy
• Elementy antyrotacyjne i zintegrowane sworznie osiujące
• Zakres temperatur: -10 do 50 °C
• Zastosowania: bandaże, biotkaniny, tkaniny, folie z tworzyw sztucznych

Model 100

Model

Maksymalne
obciążenie

Profil
okładzin

Maksymalna
grubość
próbki

Maksymalna
szerokość Waga
próbki
(górna)

Wysokość
(od środka
strzemienia)

Numer części

100

100 N

Guma

2 mm

10 mm

560 g

99 mm

100-186-411

2000

2 kN

Guma

3,5 mm

63 mm

1000 g

95 mm

100-174-783

5000

5 kN

Guma

10 mm

80 mm

3100 g

135 mm

100-186-413

Zaciski nożycowe Bionix

Stylistyka „rogu”
Uniwersalny łącznik
Opcjonalny gwintowany łącznik ramy
Elementy antyrotacyjne i zintegrowane
sworznie osiujące
 Zakres temperatur: -130 do 250 °C
 Zastosowanie: przewody, nici, włókna,
drut, przędza

Model

1000

Obciążenie maksymalne

1 kN

Maksymalna średnica próbki

3 mm

Waga (górna)

1028 g

Wysokość (od środka strzemienia)

Zaciski nożycowe Bionix to ekonomiczne,
samozaciskowe i samoosiujące zaciski z
diamentowymi okładzinami. Nadają się
do badań nieregularnych biomateriałów,
tkanki kostnej i chrzęstnej, ścięgien
a także zastępczych komponentów
biomedycznych w temperaturach z zakresu
od -130 do 250 °C.

 Elementy antyrotacyjne i zintegrowane

sworznie osiujące
 Zakres temperatur: -130 do 250 °C
 Zastosowanie: nieregularne

biomateriały, tkanka kostka i chrzęstna,
ścięgna, zastępcze komponenty
biomedyczne

Cechy
 Stal nierdzewna — odpowiednia dla

kąpieli w środowisku zasolonym
 Samozaciskowe i samoosiujące
 Diamentowe okładziny
 Uniwersalny łącznik
 Opcjonalny gwintowany łącznik ramy

Model

Maksymalne
obciążenie

Grubość
próbki

Maksymalna
szerokość
próbki

Maksymalna Wysokość
waga
(od środka
(górna)
strzemienia)

Numer części

2000

2 kN

25 mm

10 mm

850 g

100-181-625

160 mm

Numer części

124 mm
100-185-264

Zaciski rolkowe Bionix

Cechy

Uniwersalne zaciski rolkowe Bionix to
ekonomiczne samozaciskowe zaciski
rolkowe o krótkim czasie ładowania
nadające się do testowania opatrunków,
biotkanin, tkanin, tworzyw sztucznych i
elastycznych polimerów w temperaturach
od -10 do 50 °C (dla zacisków 1 kN) lub
-130 do 250 °C (dla zacisków 2 kN i 5 kN).

 Szybkoładujące, samozaciskowe
 Uniwersalny łącznik
 Opcjonalny gwintowany łącznik ramy
 Elementy antyrotacyjne i zintegrowane

Model 2000/5000

sworznie osiujące
 Zakres temperatur: -10 do 50 °C dla

1 kN; -130 do 250 °C dla 2 i 5 kN
 Zastosowanie: bandaże, biotkaniny,

tkaniny, tworzywa sztuczne, elastyczne
polimery

Model

Maksymalne
obciążenie

Maksymalna
grubość
próbki

Maksymalna
szerokość
Waga
próbki
(górna)

Wysokość
(od środka
strzemienia)

Zakres
temperatur

Numer części

1000

1 kN

3 mm

50 mm

1300 g

124 mm

-10 do 50 °C

100-185-262

2000

2 kN

4 mm

50 mm

1425 g

111 mm

-130 do 250 °C

100-184-839

5000

5 kN

7 mm

75 mm

2260 g

121 mm

-130 do 250 °C

100-184-841

Model 1000

D

Zaciski sprężynowe Bionix

Zaciski sprężynowe Bionix to
ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie
do niskosiłowych testów materiałów
biomedycznych. Dostępne w szerokim
wyborze gwintów montażowych i
powierzchni szczęk lekkie zaciski są
odpowiednie do testowania folii, papierów
i tkanin w temperaturach z zakresu od
-75 do 200 °C. W skład wszystkich
zestawów zacisków sprężynowych
Bionix wchodzą dwa zestawy uchwytów,
dwie zapasowe sprężyny, dwa zapasowe
przewody sworznia ustalającego, materiały
okładzinowe szczęk i opakowanie
transportowe.

B

Model 10B,
(z gumowymi okładzinami)
szczęki równoległe

Model 10A,
w pełni rozwarty

C

B
D

Model 10A,
szczęki równoległe

Model 10B,
w pełni rozwarty
C

Cechy
 Stal nierdzewna — odpowiednia dla

kąpieli w środowisku roztworów soli
 Dostępne z szeregiem gwintów
montażowych i okładzin szczęk
 Sprężynowe zaciski dostosowują się do
przewężenia próbki
 Okładziny umożliwiająca samoosiowanie
i zmniejszająca ryzyko pęknięć przy w
punkcie styku próbki z okładziną
 Zakres temperatur: -75 do 200 °C
 Zastosowanie: folie, papiery, tkaniany

D

C

D

Model 10B,
(z gumowymi okładzinami)
w pełni rozwarty

Model 10B,
(bez gumowych okładzin)
szczęki równoległe

Model

Gwint montażowy

Rozpiętość “B” Rozpiętość “C” Rozpiętość “D” Powierzchnia szczęk

Numer części

10A

M6 x 1 mm

0.0

1,0 mm

2,6 mm

Płaskie, gładkie

056-077-501

10A

1/4 cala - 28UNF

0.0

1,0 mm

2,6 mm

Płaskie, gładkie

056-077-502

10B

M6 x 1 mm

0.0

1,0 mm

2,6 mm

Gumowe okładziny

056-077-503

10B

1/4 cala - 28UNF

0.0

1,0 mm

2,6 mm

Gumowe okładziny

056-077-504

10B

M6 x 1 mm

1,6 mm

2,6 mm

4,2 mm

Płaskie, gładkie

056-077-503

10B

1/4 cala - 28UNF

1,6 mm

2,6 mm

4,2 mm

Płaskie, gładkie

056-077-504

