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Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft. 
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Időpont:  2016. október 19-21. (szerda-csütörtök-péntek) 

Helyszín:  Hungexpo Budapesti Vásárközpont, 1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 
 

Nincs készüléke, összehasonlítaná egy újjal? Vagy csak vizsgálatot szeretne? 
Hozzon mintát, mi megmérjük! 

Ha csak kíváncsi, jöjjön el, kipróbálhatja a legújabb készülékeinket! 

A pavilon 
Stand: 302/A 
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A  K Ö V E T K E Z Ő  B E R E N D E Z É S E K E T  F O G J U K  B E M U T A T N I : 

 

 Angelantoni DM600 C hő- és klímakamra 

 Az Angelantoni a természetben előforduló klimatikus 
hatások váltakozásának szimulációjára fejlesztette ki a 
Discovery klímakamra készülékcsaládot, amely legújabb 
fejlesztése a Discovery My sorozat. 

 
Főbb paraméterek: 

- -75°C és +180°C közötti hőmérséklet 
- Abszolút páratartalom alapú szabályzás 
- Rozsdamentes mintatér polcos kialakítással 
- 24 órás távfelügyeleti rendszer a maximális 
 üzembiztonságért 
- Okoskészülékről (iOS és Android) illetve PC-ről 
 vezérelhető WIFI vagy Ethernet kapcsolaton keresztül 
- Nagyméretű fűtött többrétegű betekintő ablak 

 

 Innovatest Falcon 508 

- A használt terhelő erővel legegyszerűbb 
meghatározni, hogy mikro, makro Vickers 
keménység mérést végzünk. 

- Mikro Vickers mérésről beszélünk, ha a terhelő 
erő: 0,01 kg-tól 1-2 kg-ig terjed 

- Makro Vickers mérésről beszélünk, ha a terhelő 
erő: kb. 1- 50 kg 

- Vickers mérésről beszélünk, ha a terhelő erő: ~ 30 
– 100 kg, általában 1- 100 kg.  

- Vannak olyan berendezések, melyek több 
tartományt is felölelnek, így beszélhetünk mikro-
makro Vickers mérőkről is. 

- Az átló leolvasása történhet analóg, vagy digitális mérőrendszerrel. Ennek függvényében 
az eredmény táblázatból kikereshető, vagy a berendezés automatikusan megjeleníti. 

- Különböző méretű, alakú tárgyasztalok, összehasonlító lapok (etalonok), egyéb 
kiegészítők állnak felhasználóink rendelkezésére. 

- Opciós lehetőségek: keménység lefutás, CHD, NHT, megadott mintázat alapján történő 
teljesen automatikus mérés, teljes mintáról történő képfelvétel, jegyzőkönyvkészítés, 
hegesztett kötés ellenőrzés, törési szívóság meghatározása, stb. 

http://automotivexpo.hu/onlinereg
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 Oxford Maxxi Eco rétegvastagságmérő berendezés 

Az Oxford Instruments az elsők között szerepel a 
röntgencső gyártásban. Termékei között szerepelnek az 
anyagösszetétel elemzéshez szükséges spektrométerek, a 
rétegvastagságmérő berendezések, olaj- és cementvizsgáló 
eszközök, nanotechnológiai berendezések, NMR 
berendezések, stb. 

 
XRF rétegvastagságmérők főbb paraméterei: 

- Alkalmas az ismert fémrétegek beazonosítására, 
vastagságuk mérésére 

- XRF mérés, semmilyen extra oktatást nem igénylő 
használat 

- Gyors, pontos, roncsolás mentes vizsgálat 
- Egyszerű, könnyen kezelhető szoftverrel 
 

 Forcipol 2V + Forcimat  

A Forcipol berendezés praktikus és gazdaságos megoldás 
minta előkészítéshez, míg a Forcimat egy automata fej, 
amely a Forcipol alapberendezést egészíti ki egy automata 
csiszoló-polírozó berendezéssé.  
A minta-előkészítő berendezéscsaládot a megfelelő 
minőségű és reprodukálható próbatest készítésre 
fejlesztették ki. A magas szintű automatika lehetővé teszi a 
minta-előkészítés hatékonyságának növelését. 

 X-Rite Ci62 

- Sokoldalú: használható laborban, üzemben vagy terepen 
- Akkumulátor, hordtáska, akkumulátortöltő: lehetővé teszi a 

mobil használatot 
- Kalibráló etalonnal 
- Hordozható 
- Könnyen olvasható: nagyméretű grafikus LCD-kijelző 
- Gyors szín összehasonlítás: két szín gyors mérésének és 

összehasonlításának engedélyezése anélkül, hogy 
eltéréseket kellene előállítani vagy adatokat kellene tárolni 

- Akár 1024 szabvány tárolására van lehetőség tűrésekkel, sikeres/sikertelen mérések 
adataival 

- Többféle méretű apertúra között választhatunk 4-14 mm közt 
- Felhasználóbarát ergonómia: csuklópánt és oldalsó gumírozott felületek biztosítják a 

könnyebb megfogást 
- IQc szoftver, Bluetooth, USB 
- Ci64UV típusnál beépített UV-megvilágítás és UV-kalibráció (papír, textil, optikai 

fehérítők) 
 
 

http://automotivexpo.hu/onlinereg
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 X-Rite Judge QC 

Judge II készülék ötféle, a színkiértékelési metódusok teljes 

skáláját felölelő fényforrással van ellátva: 

- Napfény szimuláció (D75, D65, vagy D50) 
- Hideg fehér fluoreszcens (CWF) 4150K színhőmérséklettel 
- A típusú megvilágítás (izzó) 2856K színhőmérséklettel 
- Választott fluoreszcens (TL84 vagy Ultralume 30) 
- Ultraviola (UV) 

Az egyedi napfény- és fluoreszcens fényforrás kiválasztása az 
iparág elfogadott szabványainak figyelembevételével, ill. alkalmazásának megfelelően 
történhet. 

 Ascott CC450IP ciklikus prémium sópermet kamra 

Az Ascott 450 literes ciklikus sópermet kamra ergonomikus 
kialakítású, amely megkönnyíti a minták elhelyezését illetve 
kivételét egyúttal könnyebben megoldható a kamra kitakarítása 
is. A speciális döntött ajtót kettő Festo henger működteti 
automatikusan, ez a megoldás kombinálva a száraz tömítéssel 
100%-os biztonságot nyújt a korrozív közeg kiszivárgása ellen, 
ezzel is megvédve a készülék környezetében található más 
mérőeszközöket illetve maga az épületszerkezetet.  
 
Sóköd, kondenzációs, szárítás és kontrollált pára üzemmódok, 
mint minden alap ciklikus sópermet kamra esetében elérhetőek, amelyek programozása 
egyszerűen kivitelezhető a magyar nyelvű érintőkijelzőn keresztül.  

 

 DeFelsko hordozható (festék) rétegvastagság mérő műszerek 
(Fe/NFe vas és nemvas alapon mérő készülékek)  

Alkalmas különböző, nem mágnesezhető bevonatok vastagságának 
mérésére ferromágneses anyagokon laboratóriumi vagy helyszíni 
körülmények között, valamint nem vas anyagokon szigetelő rétegek 
mérésére. A készülékek alkalmasak fal- és rétegvastagság mérésére 
(ultrahangos elven) illetve hőmérséklet, páratartalom és harmatpont 
meghatározásra is szondáktól függően. 

 

 X-Rite Ci7600 asztali színmérő készülék 

Megújult az X-Rite asztali színmérő készülékcsaládja.  
A felsőkategóriához tartozó i7 és i5 eszközök helyét a Ci7X00 
széria vette át, ami szintén két készüléket foglal magában. 
A Ci7600 az i5-t helyét hivatott átvenni, viszont az i7-el azonos 
tudással rendelkezik, a Ci7800 pedig az i7-et felülmúló 
teljesítménnyel rendelkezik, ezzel kiemelkedik az asztali színmérő 
készülékek közül.  

http://automotivexpo.hu/onlinereg
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 X-Rite MA94/96/98 

A műszer 10 mérési szöget és 2 megvilágítási szöget használ minden 
egyes szín egyedi mérési profiljának kialakításához, amely viszonyítási 
pontként szolgál a színkommunikációs optimalizálása során a belső 
kiépítés, formuláció, gyártás és minőség-ellenőrzési fázisok számára. 

 
- xDNA kiértékelő szoftverrel 
- Az MA98 egy robosztus, kompakt, ergonómiailag gyakorlatiasan 

kialakított műszer. 

 

 

 

Az Atestor Kft. 27 éves tapasztalattal rendelkezik az anyagvizsgálat és a méréstechnika területén. 
Értékesítési és szerviz tevékenységünk mellett további szolgáltatásunk a testORG, mely keretében 
vizsgálatokat  végzünk saját eszközeink és partnerlaborjaink segítségével. 
 

 

Önnek tehát nem kell megvásárolnia a szükséges eszközt, hanem a pontos paraméterek megadásával 
és a minták elküldésével mi lebonyolítjuk Ön helyett a vizsgálatot/mérést. Komplett dokumentációt 
adunk magyar illetve angol nyelven, s mindez nem kerül többe, mint a laborok díja. 
 
Számos (egyetemi) vizsgáló labort szereltünk fel korszerű műszerrel, vizsgáló és tesztelő 
berendezéssel. A több mint nyolc labor vizsgálati kapacitásának összeadásával tehát az Atestor Kft. 
egy olyan autóipari tesztrendszert ajánl fel Önnek, mely Magyarországon eddig nem volt elérhető.  
 
 
Ezt neveztük el testORG projektnek. 

 Éghetőség vizsgálat 

 Sópermet teszt 

 Ózon-teszt  

 Kesternich-teszt 

 Klímakamrás teszt 

 UV és Xenoteszt 

 Fémek metallográfiai vizsgálata 

 Keménységi és szakítószilárdsági 
vizsgálat 

 Textil vizsgálatok 

 Bevonatok vizsgálata 
(rétegvastagság, keménység, 
tapadás stb.) 

 Színmérés
 

http://automotivexpo.hu/onlinereg
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A JELENTKEZÉS FOLYAMATA 
 

 

Az alábbi linken kell regisztrálnia: 
http://automotivexpo.hu/onlinereg 

 

 

 

 
Az online regisztrációs formula kitöltésével Ön ingyenes belépésre lesz jogosult az 

AUTOMOTIVE HUNGARY Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállításra  

2016. október 19-21. között. 
 
 

Kérdés esetén nyugodtan keressen minket! 
Telefon: +36 1 319 1319 
E-mail: info@atestor.hu 
 
Várjuk sok szeretettel! 
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