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Secotom-15/-50

Otomatik, motorize tablalı 

masa üstü hassas kesme 

cihazıdır. Her tür parçaların 

kesimi için uygundur. 

Ölçüler: G644 mm x D784 mm 

Kesme Diskleri: 75-203 mm 

Kesme Kapasitesi: 70mm

Labotom-5

Hızlı ve kolay kesim için 

geniş tablalı ergonomik 

manuel kesme makinasıdır. 

Ölçüler: 

G700 mm x D680 mm 

Kesme Diskleri: 250 mm 

Kesme Kapasitesi: 90mm

www.labotom.com

Minitom

Otomatik, devir hızı 

ayarlanabilir, düşük hızlı 

hassas kesme cihazıdır.  

Kullanımı kolay, küçük 

parçaların hassas kesimi 

için idealdir. 

Ölçüler: G280 mm x D400 mm

Kesme Diski: 75-127 mm 

Kesme Kapasitesi: 30 mm

Secotom-1

Elektronik PCB kartlar ve 

ince plaka şeklindeki 

numuneler için 

geliştirilmiş manuel 

kesme cihazıdır. 

Dahili ışığı ile kesim bölgesinin 

aydınlatılması sayesinde 

kolay ve hassas 

pozisyonlama imkanı verir.  

Ölçüler: G575 mm x D735 mm

Kesme Diski: 203mm

Accutom-10/-100

Yüksek hassasiyetli otomatik 

kesme cihazıdır. Ultra hassas 

pozisyonlama, akıllı ve 

sezgisel yazılım ile mükemmel 

yüzey kalitesi sağlamaktadır. 

Döndürerek kesme ve taşlama 

opsiyonu vardır.

(Accutom-100)

Ölçüler: G644 mm x D720 mm 

Kesme Diskleri: 75-150 mm 

Taşlama Diski: 100-150 mm 

Kesme Kapasitesi: 40mm

Sabit ilerleme hızı – patentli kesme diski hareketi; yüksek 

kaliteli ve uniform kesme işlemi için 

ExciCut – en sert malzemelerin kolay ve hızlı kesilmesi için 

OptiFeed – numuneye veya diske zarar vermeden 

olabilecek en hızlı kesme işlemi için 

AutoStop – gözetimsiz kesme işlemi için 

MultiCut – paralel kesitlerin otomatik seri kesme işlemi için 

AxioCut – çok geniş iş parçalarının kesme işlemi için 

AxioWash – otomatik temizleme programı 

Mükemmel metalograk kesme işlemi aşırı ısınma ve 

malzemede deformasyon yaratmayan bir hassasiyet 

gerektirir. Buna genellikle hız da eşlik eder. Kesme cihazı ve 

kesme diski iş parçasının geometrisi ve bileşimi ile uyumlu 

olmalıdır.

Struers olabilecek en kolay, hızlı ve hassas kesme işlemi 

gerçekleştirebilmeniz için çalışmaktadır. Struers kesme 

cihazı ve kesme diskini bir arada kullanarak en doğru kesme 

işlemini yapın ve hazırlama işleminizin maliyetini ve 

süresini azaltın.

Kesme İşlemi 
 Endüstriyel ve Hassas
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Labotom-15

Geniş iç hacmi, sağlam 

yapısı ve güçlü motoru 

ile büyük parçaların 

hızlı ve kolay kesimi için 

ideal bir manuel 

kesme cihazıdır.  

Ölçüler:  

G870 mm x D877 mm

Kesme Diski: 350 mm

Kesme Kapasitesi: 90mm

www.labotom.com

Discotom-100/-10

Otomatik tabla ilerlemeli ve manuel 

kollu kesim yapma özelliğine sahip 

kesme cihazıdır. Sınıfının en büyük 

kesme tablası ve geniş iç hacmine 

sahiptir. ExciCut, MultiCut, OptiFeed 

kesme özelliklerine sahiptir.

Ölçüler: G920 mm x D890 mm

Kesme Diskleri: 

Discotom-100: 300 mm

Kesme Kapasitesi: 90mm

Discotom-10: 250 mm

Kesme Kapasitesi:120mm

www.discotom-100.com

Axitom-5

Ekstra büyük iç hacim ile 

yazılım kontrollü tam 

otomatik kesme cihazıdır.

ExciCut, AxioCut, 

MultiCut, OptiFeed 

kesme özelliklerine sahiptir. 

Ölçüler: 

G1155 mm x D1305 mm

Kesme Diski: 350 mm

Kesme Kapasitesi: 125mm

Exotom-150

Üretim ortamı için tasarlanan 

güçlü, yüksek kapasiteli tam 

otomatik kesme cihazıdır. 

ExciCut teknolojisi ile en sert 

parçalar bile kusursuz kesilir. 

ExciCut, AxioCut, OptiFeed 

kesme özelliklerine sahiptir.  

Ölçüler: 

G1350 mm x D1500 mm

Kesme Diski: 432 mm

Kesme Kapasitesi: 160mm  

Magnutom-400/-500

Büyük ve ekstra hacimli 

parçaların 7/24 kesimi için 

tasarlanan yüksek kapasiteli 

tam otomatik kesme cihazıdır. 

ExciCut, AxioCut, MultiCut, OptiFeed 

kesme özelliklerine sahiptir. 

Ölçüler: G1758 mm x D1463 mm

Disk Boyutları 

Magnutom-400: 432 mm 

Kesme Kapasitesi: 151mm 

Magnutom-500: 508 mm

Kesme Kapasitesi: 189mm 

www.magnutom.com

Kesme Diskleri 

Struers kesme disklerinin aşındırıcı yoğunluğu 

yarıçap boyunca kenardan merkeze doğru 

artacak şekilde farklılık göstermektedir. Bu ise 

kesme diskinin aşınarak küçülmesine rağmen 

disk performansının hep aynı seviyede kalması 

anlamına gelmektedir. 

Altıgen yüzeye sahip Struers kesme diskleri, 

standart kesme diskleri serisine ek olarak 

geliştirilmiştir. Bu 3D diskler daha etkili 

soğutma sağlayarak ısısal hasarı 

azaltmaktadır. Buna ek olarak, 3D yüzey daha 

az kesme talaşı ve cihazınızın daha kolay 

temizlenmesi anlamına gelmektedir. 

Numune Tutucular 

En iyi tasarlanmış kesme cihazları bile, iyi 

numune tutuculara ihtiyaç duyar. Struers her 

ihtiyaca uygun sağlam ve kullanımı kolay 

numune tutucular tasarlamaktadır. Düzgün 

numunelerde olduğu gibi, düzensiz şekilli 

numuneleri de sabitleyebileceğiniz çok geniş 

numune tutucu seçeneğimiz bulunmaktadır. 

5
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Bakalite alma sarf malzemeleri

Struers tüm bakalite alma ihtiyaçlarını karşılayan 

sıcak ve soğuk kalıplama reçineleri sağlamaktadır: 

Şeffaf ve renkli, kenar koruması için uygun reçineler 

veya elektrolitik parlatma için iletken bakalit tozları. 

Bunun yanı sıra SEM incelemeleri için uygun reçine, 

hızlı ve temiz seri kalıplama işlemi için kullanıcı dostu 

tablet formda reçineler sizin için hazır bulunmaktadır. 

 

CitoVac

Yüksek oranda gözenek içeren 

numunelerin vakum altında 

soğuk kalıplanması ve ince 

kesit numunelerin yapıştırılması 

işleminde kullanılır.

Citovac ile çok sayıda numune 

aynı anda işleme alınabilir.

Cihaz yazılımı ile 3 ayrı metot 

oluşturulabilir. 

Ölçüler: G380 mm x D370 mm

CitoPress-5

Tek silindir üniteye sahip sıcak 

bakalite alma cihazıdır. 

Yenilikçi tasarımı sayesinde 

sınıfının en kısa ısıtma ve 

soğutma sürelerine sahiptir.  

5 dk gibi kısa bir sürede 

30 mm çaplı bakalit kalıplayabilir. 

Ölçüler: G480 mm x D560 mm

www.citopress.com

CitoPress-15

Tek silindir üniteye sahip 

gelişmiş yazılımlı sıcak bakalite 

alma cihazıdır. 

Otomatik dozajlama ile bakalit 

tozu optimum sarfiyat ile hızlı 

ve pratik bir şekilde dozajlanır. 

Database modülü ile çok 

sayıda metot kaydedilebilir. 

Gözenekli ve kırılgan 

malzemeler için hassasiyet 

modülü mevcuttur. 

Ölçüler: G480 mm x D560 mm

www.citopress.com

CitoPress-30

Çift silindir üniteye sahip 

gelişmiş yazılımlı sıcak bakalite 

alma cihazıdır. Her iki ünite 

birbirinden bağımsız olarak çalışır. 

Otomatik dozajlama ile bakalit 

tozu optimum sarfiyat ile hızlı 

ve pratik bir şekilde dozajlanır. 

Database modülü ile çok 

sayıda metot kaydedilebilir. 

Gözenekli ve kırılgan 

malzemeler için hassasiyet 

modülü mevcuttur.

Ölçüler: W550 mm x D560 mm

CitoDoser

CitoPress 15/30 modellerine 

takılabilen otomatik 

dozajlama sistemidir. 

Kullanıcı tarafından 

yazılıma girilmiş toz miktarını 

otomatik olarak dozajlar. 

Otomatik dozajlama ile 

bakalit tozu optimum sarfiyat 

ile hızlı ve pratik 

bir şekilde dozajlanır.

www.citopress.com
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Bakalite almanın amacı kırılgan veya yüzeyi kaplanmış 

malzemeleri numune hazırlama işlemi esnasında korumak ve iyi 

bir kenar koruması sağlamaktır. Bakalite alma aynı zamanda aynı 

boyutta numune elde etmek için de kullanılmaktadır. İki farklı teknik 

bulunmaktadır: sıcak bakalite alma ve soğuk bakalite alma. 

Struers bakalite alma cihazları düşük kütleye sahip 

ısıtma/soğutma sistemine sahiptir. Bu sistem sayesinde daha hızlı 

ısı transferi ve daha hızlı soğutma sağlanmaktadır. Buna ek 

olarak, su tüketimi Struers'in dereceli soğutma sistemi ile %80 

oranında azaltılabilir. 

Hızlı Bakalite Alma 
Parmaklarınızın tam ucunda 
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MD-Sistem 

Üstün teknoloji MD-Sistem manyetik bir 
disk ve metal adaptör plakaya sahip 
zımpara diskleri ve parlatma keçelerinden 
oluşmaktadır. 
MD-Sistem zımpara diskleri ile, sabit ve 
yüksek malzeme aşındırma oranlarına ve 
numune içindeki sert ve yumuşak fazların 
aynı oranda aşınmasından dolayı 
maksimum yüzey düzgünlüğüne sahip 
olabilirsiniz. 
Aynı zamanda, numune hazırlama 
süresini ve maliyetini önemli oranda 
düşürebilirsiniz. 

Tegramin 
Tegramin cihazının yazılımı uzun süre tecrübeye dayanarak ve 

metalograk kullanıcı göz önünde bulundurularak geliştirildi. 

Kullanımı kolay graksel kullanıcı ara yüzü doğru numune 

hazırlama metodunu kolayca bulmanıza ve gerekli ise 

parametreleri değiştirmenize izin verir. Sadece bir metot seçin, 

hazırlama işlemini gerçekleştirin ve her defasında yeniden elde 

edilebilir sonuçlara ulaşın. 

Tegramin-30

Ultra sağlam yapısı, gelişmiş yazılımı ile tüm 

malzemeler için yüksek kaliteli otomatik 

parlatma cihazıdır. 300 mm disk çapı ile 50 mm 

çapa kadar 6 adet bakaliti aynı anda hazırlayabilir.

Seviye sensörü ile numune yüzeyinden istenilen 

mikron seviyesinde aşındırma yapabilir.  

7 adet pompa takılabilen cihazda, otomatik 

dozajlama miktarı ve gerekli tüm parametreler 

200 metot kapasiteli yazılıma kaydedilerek 

yüksek tekrarlanabilirlik sağlanır.

Ölçüler: W675 mm x D750 mm

www.tegramin.com

Tegramin-20

Ultra sağlam yapısı, gelişmiş yazılımı ile tüm 

malzemeler için yüksek kaliteli otomatik 

parlatma cihazıdır. 

200mm disk çapı ile 40mm çapa kadar 4 adet 

bakaliti aynı anda hazırlayabilir. 

7 adet pompa takılabilen cihazda, otomatik 

dozajlama miktarı ve gerekli tüm parametreler 

200 metot kapasiteli yazılıma kaydedilerek 

yüksek tekrarlanabilirlik sağlanır. 

Ölçüler: G600 mm x D650 mm

www.tegramin.com

Tegramin-25

Ultra sağlam yapısı, gelişmiş yazılımı ile tüm 

malzemeler için yüksek kaliteli otomatik 

parlatma cihazıdır. 250mm disk çapı ile 

6 adet 40mm veya 3 adet 50 mm bakaliti 

aynı anda hazırlayabilir. 

Seviye sensörü ile numune yüzeyinden 

istenilen mikron seviyesinde aşındırma 

yapabilir. 7 adet pompa takılabilen cihazda, 

otomatik dozajlama miktarı ve gerekli tüm 

parametreler 200 metot kapasiteli yazılıma 

kaydedilerek yüksek tekrarlanabilirlik sağlanır.

Ölçüler: G675 mm x D750 mm

www.tegramin.com
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Masaüstü
Hazırlama Sistemleri
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Lavamin cihazında kullanılan plastik halkaların 
seviye ayarı için seviyeleme aparatıdır. 

Lavamin

Tam otomatik numune yıkama ve 

kurutma cihazıdır. 

Su ve ultrasonik ses dalgası ile 

temizleme yapıp, numuneleri 

yüksek devirde kurutur. 

Tegramin-25/30 ve LaboForce-100 

numune tutucularıyla uyumludur.   

Ölçüler: G313 mm x D605

8
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Lavamin
Lavamin, size hem daha hızlı bir temizleme işlemi sunar,
hem de numuneler otomatik olarak yıkanırken,
size numune hazırlama yüzeylerini değiştirmek için zaman bırakır.
Her defasında otomatik temizleme 
kolaylığı ve ustalığını yaşayacak ve istenmeyen kirlilik 
yüzünden hazırlama yüzeylerini değiştirmek zorunda 
kalmayacaksınız. Zamandan ve maliyetten tasarruf etmenize 
ek olarak, Lavamin kimyasal temizlik maddesi kullanımı 
gerektirmediği için çevreye zarar vermez.

Lavamin, 160mm çapa kadar olan Struers numune tutucuları 
ve merkezleyici plakaları ile uyumludur.

Numune hazırlama işlemini kısaltır.

İstenmeyen kirlilik yüzünden hazırlama yüzeyini değiştirmeyi 

engeller.

Temizleme maddesi ve alkol kullanımı gerektirmez.

Çok az su kullanır.

Çevreye zararlı iz bırakmaz.

Daha konforlu ve güvenlidir.

Her kullanımda aynı mükemmel sonuçlar sunar.

Tam Otomatik 
Temizleme Cihazı 



MAPS-2

Yüksek kapasiteler için Struers'in 

en hızlı çözümü olan MAPS-2 

tam otomatik numune hazırlama 

sistemidir. Kaba zımparalama 

kademesinden son yıkama ve 

kurutma kademesine kadar çok 

sayıda numunenin mükemmel 

şekilde metalografik olarak 

hazırlanmasını sağlar. Her biri 2 disk 

içeren istasyonlardan hazırlama 

kademesine göre 2 ya da 

3 adet seçilebilir. 

Ölçüler: G1470 mm x D1080 mm

AbraPlan-20

Yüksek kapasitede çalışan 

veya çok büyük numuneleri olan 

laboratuvarlar için çok güçlü bir 

kaba zımparalama cihazıdır. 

20-30 saniye zımparalama süreleri 

ile çok hızlı bir şekilde yüksek 

kalitede yüzeyler elde edilir.

Otomatik bileme mekanizması ile 

zımpara taşı her daim üst kalitede 

aşındırma yapar.  

Ölçüler: G832 mm x D957 mm

AbraPol-20

Yüksek kapasitede çalışan veya çok 

büyük numuneleri olan laboratuvarlar 

için çok güçlü bir zımparalama ve 

parlatma cihazıdır. 

Hazırlama sürelerini kısaltmak ve 

sarf malzeme ömrünü uzatmak için 

yüksek hıza sahip numune tutucuya 

ve geniş disk alanına sahiptir. 

Gelişmiş yazılım ile tüm parametreler 

metot olarak kaydedilerek yüksek 

tekrarlanabilirlik sağlanır. 

Ölçüler: G840 mm x D980 mm

Hexamatic

Otomatik disk değişiminden 

otomatik numune yıkamaya 

kadar tüm zımparalama ve 

parlatma kademelerinin

otomatik olarak yapıldığı gelişmiş 

numune hazırlama cihazıdır. 

Hemen hemen tüm malzemelerin 

hazırlanabilmesi için 9 farklı 

hazırlama yüzeyi kullanılabilir. 

Otomatik numune tutucu 

değiştirme özelliği ile 8 adet 

numune tutucu konveyöre takılabilir. 

Ölçüler: G2980 mm x D880mm

Kullanım kolaylığı.

Uzun süre sorunsuz numune
hazırlayabilmeniz için 
sağlam tasarım.

Süspansiyon ve yağlayıcıların kesintisiz
uygulanması için entegre 
dozajlama sistemleri.

Daha iyi tekrarlanabilirlik için 
entegre numune hazırlama 
metodları veri tabanı.

Hazırlama süresini %50 oranında 
azaltacak ve sarf malzeme maliyetinizi 
düşerecek yüksek hızlı numune hazırlama
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Otomatik zımparalama ve parlatma, yüksek kapasite, kısa hazırlama 
süresi ve maksimum tekrarlanabilirlik gerekli olduğunda en ideal 
çözümdür. Otomasyon size daha hızlı numune hazırlama süreleri ve 
mekan, mevsim veya çalışan farklılıklarından etkilenmeden 
tekrarlanabilir sonuçlar kazandırır. 

Struers otomatik numune hazırlama sistemleri son derece sağlamdır 
ve üretim alanı içinde kullanılabilir. Kalite kontrol için kesintisiz 
numune hazırlayan çalışma ortamları için uygundur. 

Struers'in aşağıdaki üstün özellikleri ile maliyetleri düşürün 
ve etkinliğinizi ve tekrarlanabilirliği artırın:

Hızlı, Otomatik ve

Yüksek Kapasiteli Numune Hazırlama
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LaboPol-60

Çift diskli, 250-300 mm disk 

takılabilen zımparalama ve 

parlatma cihazıdır. 

Ayarlanabilir devir hızı (50-500 rpm), 

otomatik su valfi ile kullanımı kolay 

modüler bir sistemdir. 

LaboForce-50/100 otomatik 

kafa ile uyumludur.

Bir diski manuel hazırlamalar için, 

diğer diski otomatik parlatma 

için kullanılabilir. 

Ölçüler: G950 mm x D775 mm

www.newlabosystem.com

LaboPol-20

200 mm diske sahip zımparalama 

ve parlatma cihazıdır. 

Ayarlanabilir disk devir hızı 

(50-500 rpm), otomatik su valfi ile 

kullanımı kolay modüler bir sistemdir.

LaboForce-50 otomatik kafa ile 

uyumludur.

Ölçüler: G400 mm x D673 mm

www.newlabosystem.com

LaboDoser-10

Ayarlanabilir damlatma 

mekanizmalı dozajlama sistemidir. 

Struers'in standart 500 ml/1000 ml 

şişeleri ile elmas süspansiyon, 

yağlayıcı ve ikisi bir arada 

ürünler için kullanılabilir. 

LaboPol-20/30/60 ile uyumludur.

www.newlabosystem.com

LaboPol-30

250 veya 300 mm disk takılabilen 

zımparalama ve parlatma cihazıdır. 

Ayarlanabilir devir hızı (50-500 rpm), 

otomatik su valfi ile kullanımı kolay 

modüler bir sistemdir. 

LaboForce-50/100 

otomatik kafa ile uyumludur.

Ölçüler: G510 mm x D765 mm

www.newlabosystem.com

Numunelerin zımparalama ve parlatma işlemleri deformasyondan 

ve çizikten arındırılmış düz bir yüzey elde etmek için 

gerçekleştirilir. Bu sayede numunenin gerçek mikro yapısı 

mikroskop altında açıkça görülebilir hale gelir. 

Bitmiş yüzeyin kalitesi işlem esnasında kullanılan cihaz ve sarf 

malzemelere bağlıdır. Struers çok farklı metalograk numune 

tiplerinin ayrı ayrı numune hazırlama gerekliliklerini karşılamak 

için zımparalama ve parlatma cihazları ve sarf malzemeleri ile ilgili 

tüm ürün grubunu sağlamaktadır. 

e-Shop aracılığı ile tüm sarf malzeme ürünlerine ve ihtiyacınıza 

uygun hazırlama yöntemlerine ulaşabilirsiniz. 

e-shop.struers.com 

DP Elmas Ürünler 

Struers, metalograk ince zımparalama ve parlatma 
amacına uygun üstün performanslı elmas ürünler 
sunmaktadır. Geniş ürün yelpazesi manuel 
hazırlamadan tam otomatik numune 
hazırlamaya kadar her çeşit numune hazırlamaya 
olanak tanımaktadır. 

Struers elmas ürünleri, süspansiyon, sprey, mum 
veya pasta halinde 15 mikron ile 0,1 mikron 
tane boyutu aralığında mevcuttur. 
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Verimli ve Ekonomik
Zımparalama ve Parlatma



LaboDoser-100

LaboForce-100 otomatik kafa için 

otomatik dozajlama ünitesidir. 4 adet 

elmas süspansiyon/yağlayıcı için 

peristaltik pompa içerir. 

Dozajlama miktarları Laboforce-100 

yazılımı ile kontrol edilir ve metot 

içerisine kaydedilir. 

Ölçüler: G165 mm x D350 mm

www.newlabosystem.com

LaboForce-100

LaboPol-30/-60 cihazlarında otomatik 

numune hazırlamak için geliştirilmiş 

yazılım kontrollü numune tutucu kafadır. 

Baskı kuvveti, zaman, disk devir hızı, 

kafa dönüş hızı, dozajlama miktarı 

parametreleri metot olarak kaydedilerek 

yüksek tekrarlanabilirlik sağlanır. 

Tekli baskı ve merkezi baskı yapma 

özelliği ile 6 adet 40mm bakaliti aynı 

anda hazırlayabilir. 

www.newlabosystem.com

LaboForce-50

LaboPol-20 cihazında yarı-otomatik 

numune hazırlamak için geliştirilmiş 

numune tutucu kafadır. 

Kolay ayarlanabilir 

mekanik baskı kuvveti ile  

4 adet 40 mm tekli bakaliti 

aynı anda hazırlayabilir. 

www.newlabosystem.com

 

DiaDuo-2 

DiaDuo-2, metalograk ince zımparalama ve 
parlatma için hem elmas hem yağlayıcı içeren çok 
amaçlı hepsi bir arada süspansiyondur. 

Parlatma Keçeleri 

Struers parlatma keçeleri özenle seçilmiş 
kumaşlardan yapılmaktadır. Yapılan çok sayıda 
testler sayesinde sektörün en kaliteli ve en uzun 
ömürlü parlatma keçelerine ulaşılmıştır. Parlatma 
keçelerin bir çoğu iki farklı şekilde üretilmektedir: 
MD-Keçeler ve DP/OP-Keçeler. 
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DiaPro 

Benzersiz DiaPro sistemi, etkin ve düşük 

maliyetli performans elde etmek için elmas ve 

soğutma özellikli yağlayıcı sıvıyı bir araya 

getiren hepsi-bir-arada süspansiyonlardır. 

Maliyetlerinizi düşürmek ve numune hazırlama 

sürenizi ortalama %30 azaltmak için DiaPro 

ürünlerini MD-Sistem sararı ile birlikte kullanın. 
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N4 / N6 / N7 (Taşınabilir)

Taşınabilir sertlik ölçüm cihazlarıdır. 

Düzenli şekilli parçalar için N4, 

çukur bölgeler için N6 

ve dişliler için N7 

modelleri geliştirilmiştir. 

Çeşitli boyutları ve 

konfigürasyonları 

mevcuttur. 

N3A

Tezgah üstü Rockwell 

sertlik ölçüm cihazıdır. 

Analog gösterge ile kolay 

ve hızlı ölçüm yapılabilir. 

Geniş yük seçenekleri 

mevcuttur. 

Ölçüler: 

G205 mm x D470 mm

DuraJet-G5

Otomatik Rockwell sertlik ölçüm 

cihazıdır.  1 kg-250 kg geniş load 

cell yük aralığı sayesinde tüm 

Rockwell ölçümleri ve derinlik 

prensibine göre Brinell (HBT) ve 

Vickers (HVT) ölçümleri alınabilir. 

Motorize Z-ekseni, gelişmiş yazılımı 

ve dokunmatik ekranı ile hızlı ve 

pratik bir cihazdır. 

Dahili LED ışığı ile ölçüm alınacak 

yüzey aydınlatılır. 

Ölçüler: G300 mm x D565 mm 

 
EmcoTest, 62 yıldır uzmanlık alanı sertlik ölçüm cihazları olan 
(mikro, makro ve üniversal) ve sadece sertlik ölçüm cihazları 
üreten konusunda Dünya lideri bir rmadır. 

Kendi IT departmanı tarafından geliştirilen Ecos Workow 
yazılımı ile sertlik cihazlarına kolay ve pratik kullanım getiren 
EmcoTest, rakiplerinden bir adım önde olarak cihazlarında 
benzersiz son teknolojileri kullanmaktadır.  

Portatif sertlik ölçüm cihazlarından, üretim hattında seri 
ölçüm cihazlarına kadar geniş ürün yelpazesi bulunmaktadır. 

Sertlik üreticileri arasında ISO 17025 sertikasına sahip tek 
rma olan EmcoTest, talep edildiğinde cihazları istenilen 
metotlar için kalibrasyon sertikasıyla beraber 
gönderebilmektedir. 

Sertlik Ölçüm Cihazları
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DuraScan-10/-20

0,25gr-62,5kg geniş yük aralığında 

Vickers, Knoop ve Brinell metotlarını 

ölçebilen otomatik mikro sertlik ölçüm 

cihazıdır.  Motorize Z-ekseni ile yüzey 

bulma, odaklama, ışık ayarı, ölçüm alma 

ve okuma işlemlerinin tamamını 

otomatik olarak gerçekleştirir. 

10 MPix kamera, Plan-Flour yüksek kalite

lensleri ile üstün görüntü kalitesi sunar. 

Dahili PC, dokunmatik ekranı ve 

kullanımı kolay yazılımı sayesinde

hızlı raporlama yapılabilir.  

Ölçüler: G505 mm x D420 mm

DuraScan-50/-70/-80

Motorize tablalı tam otomatik mikro 

sertlik ölçüm cihazıdır. 0,25 gr-62,5 kg 

geniş yük aralığında Vickers, Knoop ve 

Brinell metotları ölçülebilir. 

10 MPix kamera, Plan-Flour yüksek 

kalite lensleri ile üstün görüntü 

kalitesi sunar. 

2.Kamera (DS70/80) ile numune 

bir bütün olarak görüntülenir ve 

ölçüm alınacak noktalar görüntü 

üzerinden kolayca belirlenebilir. 

Ölçüler: G680 mm x D450 mm

DuraVision

Brinell, Rockwell, Vickers, Knoop, 

Plastik ve Karbon metotlarını ölçebilen

üniversal sertlik ölçüm cihazıdır. 

3 farklı Load Cell yük aralığı mevcuttur

1-250 kgf, 3-750 kgf veya 10-3000 kgf. 

Odaklama, ışık ayarı, ölçüm alma ve 

okuma işlemlerinin tamamını otomatik

olarak gerçekleştirir. Dahili PC, dokunmatik

ekranı ve kullanımı kolay yazılımı sayesinde 

hızlı raporlama yapılabilir. 

6 konumlu otomatik turret opsiyonu ile bir

çok farklı uç ve lens birlikte kullanılabilir. 

Ölçüler: G320 mm x D760 mm

DuraVision-250/-350/-450

Motorize tablalı tam otomatik 

üniversal sertlik ölçüm cihazıdır. 

Brinell, Rockwell, Vickers, Knoop, 

Plastik ve Karbon metotları ölçülebilir.  

3 farklı Load Cell yük aralığı mevcuttur: 

1-250 kgf, 3-750 kgf veya 10-3000 kgf. 

6 konumlu otomatik turret opsiyonu ile 

bir çok farklı uç ve lens birlikte

kullanılabilir. 2. Kamera opsiyonu ile 

numune bir bütün olarak görüntülenir 

ve ölçüm alınacak noktalar görüntü 

üzerinden kolayca belirlenebilir. 

Ölçüler: W900 mm x D1100 mm

Sertlik Ölçüm Cihazları
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   Mikro sertlik ölçümünde son teknoloji...



Ecos AreaMaster
Otomatik X-Y tablasına sahip 

cihazlarımıza ek olarak alınabilecek Ecos 

alan tarama modülü ile numune sınırları 

otomatik olarak belirlenir. Belirlenen 

alan üzerine istenilen mesafe aralığında 

sertlik taraması yapılabilir. Sonuç olarak 

numunenizin 3D sertlik haritasını elde 

edebilirsiniz. 

Ecos Multiple Specimen 

Otomatik X-Y tablasına sahip 

cihazlarımıza ek olarak alınabilecek Ecos 

çoklu numune yazılımı ile çok sayıdaki 

numunenin seri ölçümleri aynı anda 

başlatılabilir. Her bir numune için ayrı 

raporlama alınarak zamandan tasarruf 

edebilirsiniz. 

Ecos Jominy
DuraVision-250-350-450 cihazlarına ek 

olarak alınan yazılım modülü ile 9 adet 

Jominy numunesi standartlara uygun 

olarak aynı anda ölçülebilir ve her biri 

için ayrı rapor oluşturulabilir. Her bir test 
noktası için alt ve üst limit 
belirleyebilirsiniz. 
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Sertlik Ölçüm Cihazları Aksesuarları

Aksesuarlar
Yüksek kalite lenslerden, V- yatakları ve numune

tutuculara kadar çok çeşitli aksesuar seçenekleri 

sunulmaktadır.  

Tüm listeyi  adresindeki www.emcotest.com

aksesuar bölümünden inceleyebilirsiniz.

   

UYGULAMAMIZI İNDİRDİNİZ Mİ ?



Mineralojik, jeolojik veya seramik numuneler için etkili bir 

numune hazırlama sistemine mi ihtiyacınız var? Biz ince kesit ve 

parlak kesit hazırlamak için gerekli doğru cihazı ve sarf 

malzemeyi sunuyoruz. 

Mineralojik numuneler çoğunlukla hem sert hem de yumuşak 

fazlar içerirler ve dolayısı ile özel numune hazırlama metodları 

gerektirirler. Bu özel gerekliliklerin farkındayız, ve cama 

yapıştırma, bakalite alma ve son olarak lepleme ve parlatma için 

en uygun ekipman ve sarf malzemeleri sağlıyoruz. 

Transmisyon elektron mikroskobu (TEM) altında incelenecek ince 

kesitlerin hazırlanması çok özel cihazlar gerektirmektedir. Struers, 

hassas kesme ve aşındırma işlemini tek bir cihazda birleştiren 

sistemler sunmaktadır. Bu cihazlarla çoklu numunelerin 

aşındırılmasında 2 mikronluk hassasiyete ulaşılabilir.

Struers, numune kapasitesi ve iş gücü gerekliliğine bağlı olarak

hem manuel hem de yarı-otomatik mineralojik numune

hazırlama sistemi sunmaktadır.

LaboForce-Mi

İnce kesit ve minerolojik numuneler 

için geliştirilen yarı otomatik bir 

numune tutucudur. Aynı anda 

8 adet numune hazırlanabilir. 

Her bir numune üzerine 

ayrı ayrı max 20 N yüke kadar 

ayarlanabilen mekanik baskı 

gücü uygulayabilir. 

LaboPol-30 parlatma cihazı 

ile birlikte kullanılabilir. 

www.newlabosystem.com

Accutom-10/-100

Yüksek hassasiyetli otomatik kesme 

cihazı. Ultra hassas pozisyonlama, 

akıllı ve sezgisel yazılım ile 

mükemmel yüzey kalitesi. 

Döndürerek kesme ve taşlama 

opsiyonu (Accutom-100). 

Ölçüler: G644 mm x D720 mm 

Kesme Diskleri: 75-150 mm 

Taşlama Diski: 100-150 mm 

Kesme Kapasitesi: 40mm

Discoplan-TS

Mineralojik ince kesit 

hazırlamak için geliştirilen 

kesme ve aşındırma cihazıdır. 

Elmas aşındırma diski ve 

vakum pompası ile aynı anda 

3 adede kadar numuneyi 

2 mikron hassasiyetle,

son kalınlığa kadar aşındırabilir.

Ölçüler: G700 mm x D370 mm

LaboPol-30

250 veya 300 mm disk takılabilen 

zımparalama ve parlatma cihazıdır. 

Ayarlanabilir devir hızı (50-500 rpm), 

otomatik su valfi ile kullanımı kolay 

modüler bir sistemdir. 

LaboForce-50/100 ve LaboForce-Mi 

otomatik kafa ile uyumludur.

Ölçüler: G510 mm x D765 mm

www.newlabosystem.com
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PSM-5/-10
Kompakt, sahada inceleme 

yapmak için tasarlanmış 

taşınabilir mikroskoptur. 

PSM-5 400x büyütmeye, 

PSM-10 600x büyütmeye 

kadar net görüntü 

elde edebilir. 

Her ikisi de Transpol-5 ve 

Movipol-5 ile hazırlanmış 

yüzeylerde kullanılabilir. 

Movipol-5
Taşınabilir elektrolitik 

parlatma ve 

dağlama cihazıdır. 

Sağlam ve kompakt 

yapısıyla her yerde 

kullanılabilir.

 

Transpol-5
Taşınabilir metalografik 

numune zımparalama ve 

parlatma cihazıdır. 

Değiştirilebilir piller ile 

1,5 saate kadar 

kullanım sağlar.   

Güçlü motoru sayesinde 

dakikada 20.000 devir 

dönüş hızına sahiptir.
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Bir çok uygulama için, numune testlerini tahribatsız olarak sahada 

gerçekleştirmek ya gereklidir ya da daha ekonomiktir. 

Struers'in haf taşınabilir ekipmanları ve ileri replika tekniği ile, 

hazırlanmış yüzeyin yüksek kaliteli replikası elde edilebilir 

ve yüzeyin tam bir incelemesi yapılabilir. 

Mikro yapının incelenmesi için, eksiksiz bir tahribatsız numune hazırlama 

ekipmanları seti sağlayabiliriz. En basit zımparalama işleminden, mekanik ve 

elektrolitik parlatma ve dağlamaya kadar… 

Transcopy replika sistemi düz yüzeylerden mikroyapıyı taşıyabilir, Repliset 

sistemi ise mikroyapıyı taşıdığı gibi aynı zamanda 3D geometrinin incelenmesi için de kullanılabilir. 

Mikroyapı veya 3D geometri küçük taşınabilir bir mikroskop kullanılarak doğrudan 

incelenebilir. Sahada yapılan metalograk numune hazırlama ve inceleme özellikle 

güç istasyonları, uçak türbinleri, kimyasal tesisler vs. gibi alanlarda kalite kontrol, 

inceleme ve hata analizi için uygundur. 

RepliSet Sistemi 

RepliSet, 3D geometrinin rutin incelemelerinde veya korozyon, 

kırık veya çatlak oluşumu ile ilgili olarak incelenmesinde 

mükemmel sonuçlar verir. 

RepliSet sistemi, boyutsal olarak da doğru replikalar üretebilir 

ve çok ince detayları kopyalayarak yeniden üretim yapılabilir. 

RepliSet büzülme ( çekme, daralma ) göstermez. 

İleri Replika Tekniği ile 
Tahribatsız Yöntemle Malzeme İncelemesi 

D
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TenuPol-5

TEM mikroskobu incelemeleri için 

numunelerin otomatik ve elektrolitik 

olarak inceltilmesi işleminde kullanılır. 

Numune eş zamanlı olarak her iki 

yüzeyinden de parlatılır ve böylece 

bir kaç dakika içinde minimum 

deformasyona sahip bir yapı 

elde etmenizi sağlar.

Kontrol Ünitesi, 

Ölçüler: G385 mm x D350 mm

Parlatma Ünitesi:

Ölçüler: G270 mm x D180 mm

LectroPol-5

Elektrolitik parlatma ve dağlama 

için geliştirilen otomatik, 

mikro işlemci kontrollü bir cihazıdır. 

Benzersiz tarama özelliği ve entegre 

metotlar sayesinde kısa işlem 

süresi ve yüksek 

tekrarlanabilirlik sağlamaktadır.

Hızlı kalite kontrol için 

çok uygundur. Kontrol Ünitesi 

Ölçüler: G385 mm x D350 mm

Parlatma Ünitesi:

Ölçüler: G220 mm x D350 mm

Zaman Tasarruu Deformasyonsuz 
Elektrolitik Numune Hazırlama 

Metalik numunelerin metalograk olarak hazırlanmasında hem 

mekanik deformasyondan kaçının hem etkinliğinizi artırın. 

Elektrolitik parlatma size deformasyonsuz bir numune hazırlama 

işlemi sağlar ve homojen malzemeler için oldukça uygundur. 

Elektrolitik parlatma cihazında uygun bir elektrolitik içindeki numune 

anot görevi görmektedir ve kontrollü bir malzeme çözünmesi 

sağlanarak yüzeyden malzeme alınır. Metalin mikro yapısında 

kontrast oluşturmak amacı ile elektrolitik parlatma işlemi dağlama 

ile devam ettirilebilir.

Struers elektrolitik parlatma cihazlarını kullanarak parlatma ve 

dağlama işlemini tek bir cihaz ile gerçekleştirebilirsiniz. Ve ayrıca 

özellikle TEM ( Transmisyon elektron mikroskobu ) numunesi 

hazırlanmasına uygun elektrolitik inceltme cihazı da sağlamaktayız.

Doğru parlatma voltajını belirlemek için Struers’in benzersiz tarama 

fonksiyonunu kullanarak zaman kazanın. Ve Struers’in sağladığı 

mikro-işlemci kontrollü kullanım ve entegre numune hazırlama 

metodu veri tabanı ile tekrarlanabilirliliğinizi üst seviyelere çıkarın.

Elektrolit A2

Çelik, paslanmaz çelik, aluminyum ve 
aluminyum alaşımları, nikel alaşımları, kalay ve 
titanyumun elektrolitik olarak parlatılması için. 
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Scentis
Özellikle metalografik 

laboratuvarlar için geliştirilen 

akıllı bir laboratuvar yönetim 

programıdır. 

Mikroskoplardan görüntüleri, 

metalografik numune 

hazırlama cihazlarından ve 

sertlik ölçüm cihazlarından

verileri toplar ve hepsini bir 

arada saklar.

Scentis Image
Gelişmiş bir görüntü analiz 

modülüdür. Scentis ile sadece 

ihtiyaç duyduğunuz modülleri 

satın alabilirsiniz. 

9 ayrı modül arasından seçim 

yapabilirsiniz. 

Ör: Tane boyutu, Faz analizi 
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Tüm laboratuvar verilerinizin tek bir yerde toplanıp 
mantıklı bir şekilde düzenlendiği bir iş günü hayal edin. 
Raporların otomatik olarak çıkarıldığı ve sonuçların aynı 
anda tüm çalışma arkadaşlarınıza iletildiği bir yer. 
Scentis laboratuvarınızda bunu gerçekleştirecek bir 
laboratuvar yönetim sistemidir.

Görüntü elde etmek, ilgili verileri toplamak, ölçmek ve 
değerlendirmek için Scentis görüntü analiz programını 
kullanabilirsiniz. Ayrıca verilerinizi arşivlemek ve yönetmek 
için de Scentis size yardımcı olacaktır;
masa üstünüzden başlayıp tüm rma seviyesine kadar... 

Scentis Laboratuvar Yönetim Sistemi ile 
Bilgi Toplayın



Geleneksel teknolojiye meydan okuyan Struers, çok zaman 
alan konumlama ve ayarlama işlemini bir kenara atan iki 
yeni görüntü analiz sistemi sunmaktadır. Benzersiz ters 
optik sistem, otomatik aydınlatma, fokus ve kalibrasyon, 
zaman alan manuel işlemleri ve ölçüm hatalarını elimine 
etmektedir. Bu benzersiz görüntüleme cihazları size 
hassasiyeti garanti eden ve düşük maliyetli inceleme, 
ölçüm ve raporlamanın en basit yolunu sunmaktadır.
Hepsi bir arada çözüm... 

StructureExpert Weld-5/-11

Kaynak numuneleri için özel görüntüleme 

sistemi ve detaylı ölçüm yazılımıdır.

Güçlü LED aydınlatması ve yüksek 

çözünürlüklü kamerası ile mükemmel 

görüntü sunar. Yazılım kontrollü motorize 

büyütme ve otomatik odaklama yaparak 

hızlı bir şekilde istediğiniz bölgenin görüntüsü 

alınabilir. Kaynak ölçümleri için özel olarak 

geliştirilmiş yazılımda çok sayıda konfigürasyon 

oluşturulabilir ve detaylı rapor alınabilir.

Ölçüler: G248 mm x D220 mm

www.struers.com/weldingexpert

StructureExpert

Mikroyapı analizi ve boyutsal ölçümler 

için özel görüntüleme sistemidir.

Otomatik odaklama ve 500x'e kadar 

motorize büyütme ile net görüntü elde edilir. 

Basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü ve raporlama 

sistemi mevcuttur. 

Ölçüler: W200 mm x D500 mm

www.struers.com/structureexpert

19

Benzersiz Görüntü Analizi 
Hepsi bir arada çözüm 
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İ l e t i ş im

Acıbadem Mah. Çiçekli Sk. Çiçek Apt. 

B Blok 3/16 Acıbadem 34718 / İstanbul

T: +90 216 545 83 64   

F: +90 216 545 83 67  

info@als.com.tr  

www.als.com.tr

ALS Laboratuvar Cihazları 

Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ensuring Certainty
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