
 
 
 

Akciós metallográfiai és keménységmérő bemutató gépek! 
 
Használt metallográfiai előkészítő gépek, keménységmérő gépek, mikroszkópok! Az 
eszközöket a Buehler bemutató laborjában használták szakértő kezek, megkímélt 
állapotban vannak és karbantartottak. Bővebben 
 
 

MÉRŐESZKÖZBOLT 
 
 

 
Koordináta mérőgépek, 3D mérőgépek AKCIÓS áron! 
Mérőmikroszkópok és minden, ami méréstechnika! Kérjük, 
látogasson el honlapunkra és tekintse meg folyamatosan 
bővülő választékunkat! Részletek...  
 

 
 
 
 

TERMOGRÁFIA 
 
 
Újdonságok: 
Épület diagnosztikai, Épületgépészeti vizsgálatokra ajánlott termográfiai készülékek! b40 
és B200 infra hőkamerák.  
 

FLIR bxx szériás hőkamerák elsősorban épületek vizsgálatára 
ajánlott, továbbá elektromos pont hibák keresésére, mechanikai 
berendezések ellenőrzésére és karbantartási feladatokra 
alkalmazható. Kép a képben, Fusion, Harmatpont és szigetelés 
riasztás 
 

 
Kézi kompakt hordozható vizuális- és hőkamera. Épületek 
szigetelés- és páralecsapódás ellenőrzésére, továbbá 
épületgépészeti vizsgálatokra ajánlott. Felhasználási területei: 
Építőipar, Épületgépészet, Villamosipar, Gépipar 

 
 
Mechanikai/ Elektromos vizsgálatokra és teljes körű karbantartási ellenőrzésre ajánljuk a 
P660 infra hőkamerát. 

Hordozható professzionális infra hőkamera. 640x480 pixeles 
érzékelő felbontással és 45mK pontossággal! Bármely 
iparágban, elektromos és mechanikai berendezés teljes körű 
vizsgálatára és karbantartási ellenőrzésekre egyaránt ajánlott. 
GPS helymeghatározás! 
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http://www.grimas.hu/SiteCollectionImages/metallografia/akcios_bemutatogepek.pdf
http://www.meroeszkozbolt.hu/
http://www.grimas.hu/hu/termografia/Lapok/b40_infra_hokamera.aspx
http://www.grimas.hu/hu/termografia/Lapok/B200_infra_hokamera.aspx
http://www.grimas.hu/hu/termografia/Lapok/P660_infra_hokamera.aspx


RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLAT 
 
 
Újdonságok: 

• Újdonság a röntgen átvilágítási technológiában! Az Yxlon cég technikai fejlesztése 
a hagyományos átvilágítási technikában is bevezeti a digitális sík detektorokat. A 
HDR technológia előnyeiről bővebben itt olvashat.  
 

• Új Sonatest SIRIUS ultrahangos 
vizsgálófejek 10% bevezető kedvezménnyel. 
Kompatibilisek más nem Sonatest gyártmányú 
ultrahangos készülékekkel is! Részletek... 
 

• A Sonatest D-10 Kompakt hordozható ultrahangos hibakereső és falvastagságmérő 
készülék mostantól magyar nyelvű szoftverrel is elérhető! Részletek... 
 

Új képviselt gyártó cég! 
 

 
 
A Seiler Vakuumtechnik GmbH a héliumos tömörségvizsgálati és vákuumos 
berendezések vezető német gyártója. Az új MLTS1 moduláris tömörségvizsgáló rendszer 
abból a célból lett kifejlesztve, hogy egy minőségi és valóban flexibilis vizsgálórendszert 
adjon a tömörségvizsgálók számára. Részletek... 
 
Népszerű termékeink: 
 

• Labino mini UV rúdlámpa folyadékbehatolásos és a mágnesezhető poros 
vizsgálatok elvégzéséhez. Részletek... 

• Labino BIG BEAM UV LED lámpa Nagyteljesítményű UV LED lámpa, 
akkumulátoros változatú. Hosszú élettartam! Részletek... 

• Danatronics EHC 09DL CW falvastagságmérő. Színes kijelzés a könnyebb és 
biztosabb vizsgálat elvégzéséhez. Élő A-kép megjelenítési lehetőség, adattárolási 
és adatátviteli lehetőséggel. Rétegen keresztüli mérés. B-kép megjelenítési 
lehetőség. Részletek... 

• Sonatest Soundscan 101 ultrahang detektor. Kimagaslóan nagy 
hangérzékenység és szűrő képesség a szivárgó helyek és hibás működések 
felderítésére. Széleskörű használati lehetőség zajos környezetben is. Részletek...  

• Heine fél flexibilis szárú endoszkóp. Kiváló képminőségű egyszerű rutin 
vizsgálatokhoz jól használható vizuális vizsgálóeszköz LED, halogén vagy 
hidegfény forrással. Részletek... 

 
 

SPEKTROMÉTEREK 
 
 
Legújabb írásainkban az Ön igényeinek leginkább megfelelő spektrométer kiválasztásában 
nyújtunk segítséget.  
A hordozható illetve telepített spektrométerek felhasználási területeiről, a kiválasztást 
befolyásoló tényezőkről, javaslatainkról talál bővebb információt honlapunkon: 
A hordozható optikai spektrométerek felhasználási javaslata 
Hogyan válasszunk spektrométert? 
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http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/AHDRelonyei.aspx
http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Uj_SIRIUS_vizsgalofejek.aspx
http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/D10_UH_keszulek.aspx
http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/MLTS1_modularis_tomorsegvizsgalo_rendszer.aspx
http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Labinominirudlampa3.aspx
http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/LabinoBIGBEAM2.aspx
http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Danatronics_EHC_09DL_CW_falvastagsagmero.aspx
http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Sonatest_Soundscan_101_ultrahangdetektor.aspx
http://www.grimas.hu/hu/roncsolasmentes/Lapok/Heinefelflexibilisszareendoszkop.aspx
http://www.grimas.hu/hu/spektrometerek/Lapok/Ahordozhatooptikaispektrometerekfelhasznalasijavaslata.aspx
http://www.grimas.hu/hu/spektrometerek/Lapok/Hogyanvalasszunkspektrometert.aspx

