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•  Kovuusmittarit kaikkille kovuuksille kuten esim. Vickers, 
Micro Vickers Rockwell Superficial Rockwell, Brinell, 
Low Load Brinell, Knoop ja Martens kovuuksille

•  Toistotarkat kovuusmittarit staattisilla painoilla

•  Indentec:n innovatiivinen ja patentoima mittauskärki 
mahdollistaa kovuuden mittaamisen sisäpinnoilta

•  Manuaaliset kovuusmittarit

•  PC:llä ja CCD kameralla toteutettu automaattinen  
mittaus vähentää käyttäjästä johtuvaa mittausvirhettä

•  X/Y pöydät

•  Pöytäkoneet ja kannettavat kovuusmittarit

•  Kovuusmittarit vertailupalojen sertifiointiin ja  
kansallisiin sertifiointeihin

•  Täysin automaattiset kovuusmittausrobotit

•  Automaattinen Brinell -mittausohjelmisto ja kamera- 
järjestelmä kannetaville kovuusmittareille

•  Kattava suunnittelupalvelu erilaisille kovuusmittareille 
tai mittaus tuille

•  UKAS sertifioidut vertailupalat kaikille kovuusluokille  
ja kovuus alueille

•  Edulliset sertifioidut vertailupalat myös asiakkaan  
määrittelemille kovuusalueille
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