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MTL
Mesa de Teste de Lubricidade

Avaliação da lubricidade e coeficiente 
de fricção estática do recipiente

Sensor de deteção com elevada sensibi l idade

Sistema de paragem eletrónica

Equipamento capaz de supor tar  recipientes de diferentes tamanhos

Botão de  reset

A mesa de teste de Lubricidade da EGITRON é um 
equipamento de botões e de fáci l  ut i l ização que 
permite ao seu ut i l izador aval iar  o coeficiente de 
fr icção estát ica ou lubricidade de uma embalagem 
ou recipiente.

Colocam-se três recipientes na mesa,  numa 
configuração em pirâmide.  

Depois de carregar no botão de iniciar,  um motor 
elétr ico aumenta o ângulo de incl inação da mesa.  

Quando o ângulo de incl inação é grande o 
suficiente para ultrapassar a força de fr icção entre 
os recipientes,  o recipiente de cima desl iza e entra 
em contacto com o sensor de deteção,  o que faz 
parar de imediato o motor.  

No mostrador analógico f ica marcada a posição de 
paragem. 

O botão reset  permite reposicionar a mesa .

Permite a aval iação da lubr ic idade

Fáci l  ut i l ização

Design robusto e moderno

Ideal  para teste em garrafas de v idro
e latas de alumínio de diferentes formatos

Gama de funcionamento

Ø Garrafa mínimo: 30 mm

Ø Garrafa máximo: 140 mm

Peso máximo: 1,5 Kg

Escala

Coeficiente de fr icção:  0 -  1

Ângulo desl izamento:  0 -  45º

Características Físicas

Peso:  14 Kg

Dimensão:  400 mm (A) x 355 mm (L) x 330 mm (P)


