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7-w-1 Miernik parametrów środowiska 
Model LM-9000 

 
 LM-9000 jest ręcznym przyrządem zapewniającym pomiary: prędkości 
powietrza/temperatury, wilgotności/temperatury, CFM, CMM, punktu 
rosy, temperatury wilgotnego termometru, temperatury odczuwalnej  
i wskaźnika ciepła 

 

 
 

Miernik grubości ścianki butelki 
Model: BWTG-200 

 
IDM oferuje szereg tanich i łatwych w użyciu testerów jasności 
zapewniających natychmiastowy cyfrowy odczyt jasności 
TAPPI/GE z opcją pomiaru z i bez wzbudzania materiałów 
fluorescencyjnych. 

 

 
 

Miernik wymiarów opakowania 
Seria C-INT 

 
Miernik opakowania jest używany przez producentów i użytkowników 
końcowych do szybkiej i dokładnej kontroli wewnętrznych wymiarów 
opakowania. Ma to podstawowe znaczenie dla zabezpieczenia towarów 
w trakcie transportu, przechowywania i manipulowania; a stąd obniżenia 
ryzyka możliwych strat spowodowanych produktami stanowiącymi 
odstępstwo od danych ze specyfikacji.  

 

 

Tester zgniotu pudła 
Model: B0009 – 50kN (mała płyta) 
Model: B0010 – 50kN (duża płyta) 
Model:  B0011 – 100kN (duża płyta) 

 
Tester zgniotu pudła jest urządzeniem wolnostojącym, na 
którym umieszczana jest cała paleta. Jest zaprojektowane do 
określania obciążenia ściskającego dla opakowania i materiału. 
Dostarczane jest z jedną płytą stałą lub pływającą o wymiarach 
1000mm x 800mm x 25mm oraz płytą podstawy o tych samych 
wymiarach. Urządzenie jest dostarczane z oprogramowaniem 
IDM Instruments Pty Ltd® Universal Tester Software. 

 

 

Tester ciśnienia otwarcia pudła  
Model: B0013 

 
Tester ciśnienia otwarcia pudła został zaprojektowany w celu pomiaru siły otwar-
cia płaskich pudeł w stercie, dla opracowania i dla kontroli jakości kartonu w pro-
cesie produkcji, wpływając na przyśpieszenie jej procesu ustawiania. Maksymal-
ne, konieczne ciśnienie otwarcia jest blokowane na wyświetlaczu celem 
dokonania oceny.  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mierniki jasności 
 

IDM oferuje szeroką gamę łatwych w użyciu testerów 
jasności, zapewniających natychmiastowy odczyt cyfrowy 
jasności TAPPI/GE i mierzących własności optyczne zgodnie 
normami przemysłowymi, w tym koloru, przejrzystość, 
fluorescencję, jasność TAPPI i zróżnicowanie koloru. 

 

 
 

Tester wytrzymałości na rozerwanie 
Model: BT-21C (dla kartonu) 
Model: BT-21P (dla papieru) 

 

Tester ten określa wytrzymałość papieru, kartonu i tektury falistej. 
Posiada integralne oprogramowanie obsługiwane poprzez ekran 
dotykowy. Oprogramowanie umożliwia wybór jednostek badania oraz 
pełnej statystyki, posiada złącze RS-232 dla połączenia z zewnętrznym 
komputerem. 

 

 
 

Tester zgniotu kartonu 
Model: C0053 

 
Ten łatwy w obsłudze przyrząd jest powszechnie stosowany  
w laboratoriach opracowujących elastyczne powłoki odporne na pękanie 
kartonów przemysłowych. Pozwala operatorowi na szybkie wytwarzanie 
próbek kartonu do badania zgniotu bez zbędnej straty czasu. Urządzenie 
dostarczane jest kompletnie wyposażone w liniały i matryce o identycznej 
jakości jaką posiadają pełnowymiarowe wycinarki i zaginarki.

 

 
 

 
 

 
 
 

Prasy wycinające 

 
 
 

Ręczne wycinaki okręgów 
Model:  C0038 
 
Ręczne wycinaki okręgów są szybkie i łatwe w obsłudze 
pozwalające na wycinanie dokładnych kolistych próbek  
w wielu różnych materiałach Dostępne są w wielu różnych 
wielkościach zapewniając dostosowanie do wielu różnych 
badań. Dostępne są w wielkościach na zamówienie klienta. 

 

Prasy wycinające z wahliwym ramieniem są stosowane w szerokim 
zakresie do wycinania matrycowego. Najpowszechniejszym 
zastosowaniem jest wycinanie w materiałach miękkich i półsztywnych 
uszczelek, skóry, korka, gumy, pianki i podobnych materiałach. 
Urządzenie SE 25 posiada napęd hydrauliczny i wykonane jest  
z wytrzymałego odlewu zapewniając sprawną i cichą pracę. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Miernik grubości powłok 

Model: CTG-300 
 

 

Miernik grubości powłok wyposażony w lewitującą aerodynamiczną 
głowice pomiarową zapewnia komputerowo wspomaganą metodę 
szybkiej oceny masy powłoki lakierowej wewnętrznej i zewnętrz-
nej na puszkach od napojów i puszkach z żywnością oraz 
blachach ocynkowanych.  

 

 

Pierścieniowy tester absorpcji wilgoci Cobba 
Model: C0005 
Cylindryczny tester absorpcji wilgoci Cobba 
Model: C0006 

 

Pierścieniowe i cylindryczne testery absorpcji wilgoci zostały zaprojektowane do wyznaczenia 
ilości zaabsorbowanej objętości wody przez nienasiąkający papier, arkusze papieru i kartonu 
falistego. Nie nadaje się do badania niewymiarowego papieru porowatego takiego jak papier 
gazetowy lub bibułowego. 
 

Standardowy tester współczynnika tarcia 
Model: C0055-M1 

 

Standardowe urządzenie C0055-M1 może mierzyć statyczny 
współczynnik tarcia (szczytowy) od pozycji spoczynkowej  
i kontynuując ruch badać powierzchnie w ruchu względnym, podając 
dokładny wynik kinetycznego współczynnika tarcia (dynamiczny).  
Model ten posiada stacjonarne sanki z ruchomą płytą, dostarczany 
jest z opcjonalnym oprogramowaniem do zapisu danych. Urządzenie 
jest przystosowane do badania przylegania (Peel Testing). 

 

 

Tester współczynnika tarcia – przy zmiennej prędkości 
Model: C0055-M2 

 

C0055 wyposażony jest w możliwość zmiany prędkości od 50 – 
300mm/min wykorzystując silnik krokowy dla dokładnej regulacji zmiany prędkości.  
Po zakończeniu badania próbka zostaje uwolniona i urządzenie powraca do punktu począt-
kowego “HOME” i jest gotowe do następnego badania. Obsługa następuje poprzez doty-
kowy ekran LCD w celu zatrzymania, uruchomienia, powrotu do pozycji startowej i zmiany 
prędkości. Model ten stanowi kolejny poziom w dokładnym pomiarze współczynnika tarcia 
w warunkach statycznych i kinetycznych, dostarczany jest z opcją oprogramowania do 
zapisu danych. Urządzenie jest przystosowane do badania przylegania (Peel Testing). 

 

 
 

Tester współczynnika tarcia – przy zmiennej prędkości z płytą grzewczą 
Model: C0055-M3 

Ze zmienną prędkością, ekranem dotykowym i integralną płyta grzewczą  
model C0055-M3 jest idealnym urządzeniem do badania folii plastikowych. Zakres temperatur 
roboczych wynosi od temperatury otoczenia do 170°C, pozwalając na badanie w podwyższonych 
temperaturach. Model ten dostarczany jest z opcją oprogramowania do zapisu danych. 
Urządzenie jest przystosowane do badania przylegania (Peel Testing). 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tester współczynnika tarcia 
Model: C0045 (z pochylaną płytą) 

 
Przyrząd używany jest do wyznaczania współczynnika tarcia statycznego 
większości materiałów opakowaniowych, poprzez pomiar kąta, przy którym 
jedna badana powierzchnia zaczyna się ślizgać po drugiej nachylonej, gdy kąt 
pochylenia rośnie w sposób ciągły z określoną prędkością. Gdy płyta podnosi 
się z prędkością 1,5° ±0,5°/s, pierwsze oznaki ruchu sanek są sygnalizowane 
przez mikro wyłącznik wstrzymujący ruch płyty i rejestrowany jest odnośny kąt 
pochylenia. Badanie jest często określane, jako kąt poślizgu. Współczynnik 
tarcia jest wielkością równoważny tangensowi tego kąta.  

 
 

 
Tester współczynnika tarcia 
Model: C0054 (płyta pochylana manualnie) 

 

 

Tester współczynnika tarcia z manualnie pochylaną płytą. Przyrząd ten jest 
używany do wyznaczania współczynnika tarcia statycznego większości 
materiałów opakowaniowych. Gdy płyta jest podnoszona, początek ruchu 
jest zauważany przez operatora i odnotowywany jest kąt pochylenia. 
Badanie jest często określane, jako kąt poślizgu. Współczynnik tarcia jest 
wielkością równoważny tangensowi tego kąta. 

 
 

Tester współczynnika tarcia 
Model: C0041 (automatyczny ) 

 
Produkowane w celu wyznaczania tarcia statycznego  

I kinetycznego folii plastikowych, pościeli i papieru i innych materiałów  

w arkuszach z zastosowaniem zasady poziomej płaszczyzny. Tester współczynnika 
tarcia wykorzystuje ruchome sanki i stacjonarny stolik. Stolik posiada zaciski 
uniemożliwiające wyśliźnięcie próbki w czasie badania. Sanki opuszczane są na stolik 
podnośnikiem, umieszczającym sanki w ten sposób, że obie powierzchnie stykają się 
równocześnie, wykluczając pomyłkę operatora, mogącą wpłynąć na wyniki badania.  

 
 

 

Szafki do sprawdzania barw 

Seria C0048  
 

Używane do oceny zmian barwy przy oświetlaniu różnymi źródłami 
światła, w celu określenia przydatności materiałów do zastosowań 
przemysłowych, gdzie istnieje potrzeba utrzymania zgodności i jakości 
barw.  

Światło dzienne, fluorescencyjne, żarowe i opcjonalnie światło ultrafioletowe 
mogą być używane osobno lub w kombinacjach. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

System porównawczy barw 

Model: ColorStriker 
 

Jest przyjazny dla użytkownika i może być stosowany w wielu różnych 
przemysłach do badania niemal wszystkich materiałów lub rodzaju 
powierzchni, w tym tekstyliów, farb, lakierów drewna, płytek, plastików  
i wielu innych. Użytkownik może łatwo stworzyć i zarządzać archiwum 
własnych braw. Dzięki integralnej bibliotece poszukiwana barwa może 
zostać sprawdzona na ekranie dla wielu zastosowań.   

 
 

Urządzenie do karbowania Concora  
Model: C0013 

 

Urządzenie używane jest do karbowania w materiale poddawanemu 
próbie zgniatania. Utrzymywana jest stała temperatura 175°C. Jeden 
wałek napędzany jest z prędkością 4 obr/min, natomiast drugi obraca się 
swobodnie bez tarcia i oporu. Dostępna jest opcja ze zmienną 
prędkością. 

 

 
 

Tester sztywności zginania 
Model:  C0039-M1 
Gilotyna do wycinania próbek 
Model: C0016 

 

Używany do pomiaru siły koniecznej do zagięcia wzdłuż i w poprzek włókien. Wartość sztywności 
zagięcia jest ważne z technicznego punktu widzenia w składaniu pustych i zamykaniu kartonów. 
Sprężynowanie zagięcia może wywołać siły deformujące karton i wprowadzać naprężenia przy 
zamykaniu obniżając wydajność.  

 

 
 

Tester zaginania i sztywności – zaokrąglone naroża 
Model:  C0039-M2 

 
Urządzenie C0039-M2 oferuje identyczne możliwości jak C0039, z dodatko-
wą funkcją zdolności testowania zagięć z zaokrąglonymi narożami. Zaokrą-
glone naroża mogą być badane przy użyciu wymiennych zaokrąglonych 
szczęk. Zagięcia mogą być w dalszym ciągu zaginane o 90°, a zaokrąglone 
szczęki pozwalają na swobodę zaginania zaokrąglonych naroży.  

 

 
 

Tester badania zagięć 
Model: B0012 

 

Stosowany do monitorowania sprzętu zliczającego celem zapewnienia 
parametrów pudła, poprzez opór kartonu w czasie składania  
w zgięciu. Mierzy maksymalna siłę konieczną do zagięcia próbki 
kartonu.  Producenci tektury falistej używają testera do wprowadzania 
usprawnień w celu polepszenia jakości, dostarczając użytkownikowi 
końcowemu pudła odporne na działania w procesie produkcji. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tester zgniotu 
Model: CT-21 

 
Tester zgniotu określa wytrzymałość na zgniatanie kartonu falistego, płyt 
pilśniowych i ich składników. Przebieg badania kontrolowany jest za pomocą 
integralnego oprogramowania i podświetlanej klawiatury alfanumerycznej. 
Dostępne są opcjonalne akcesoria do zgniotu płaskiego, zgniotu krawędzi, 
krótka kolumna, przyleganie karbu, zgniot pierścieniowy, zgniot poprzeczny 
kartonu falistego, itp. 

 

 
 

Zamocowanie do badania zgniotu płaskiego 
Model:  F0011 
Wycinak 50cm² do badania zgniotu płaskiego 
Model:  C0038-50cm² 

 

Określa odporność karbów w kartonie falistym na siłę zgniatającą prostopadłą 
do powierzchni kartonu. Test zgniotu płaskiego wymaga użycia zamocowania 
F0011 celem zapobiegnięcia ruchowi poprzecznemu górnej części próbki  
w trakcie zgniatania i użycia wycinaka, wycinającego w kartonie próbek  
o równych krawędziach i prostopadle do czoła próbki.  

 

 
 

Zamocowanie do testu zgniotu pierścieniowego 
Model:  R0008 

 
Zaprojektowane do przeprowadzania zgniotu pierścieniowego papieru  
i kartonu o średniej grubości do 1000µm, do testu zgniotu pierścieniowego 
MD, i CD, wklejki lub gładkiej strony. Badana próbka papieru lub kartonu 
jest podpierana w uchwycie zgniotu pierścieniowego i poddawana 
zgniotowi w kierunku krawędzi pomiędzy płytami urządzenia testującego.  

 

 
 

Matryce wycinające – stal narzędziowa 
Model:  C0024 

 
Matryce wycinające ze stali narzędziowej używane są do wycinania 
próbek z folii plastikowej, wykorzystywanych do badania rozciągania  
i rozdarcia. Produkowane są zgodnie z wieloma międzynarodowymi 
normami, mogą również być dostarczone wg zamówienia klienta.  

 

 
 

Matryce tnące – typu linijka 
Model:  C0025 

 
Matryce tnące używane są do wycinania próbek w folii plastikowej, papieru i gumy, 
wykorzystywanych do badań rozciągania i rozdarcia (wiosełka - ang.dumbbell), jaskółka 
- ang.trouser, itp.) Produkowane są na sklejce z ostrymi krawędziami i mogą być 
wykonane zgodnie z wieloma normami międzynarodowymi.  



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Prasa wycinająca – 3 tonowa 
Model: C0022-3 

 
2 tonowa wycinająca prasa Arbour jest używana wraz z matrycami 
wycinającymi do wytwarzania próbek testowych. DO szybkiego i powtarzalnego 
przygotowania próbek może być użyty z prasą Arbour z matrycami 
wycinającymi ze stali narzędziowej.  

 
 
 
 

Szablony do wycinania- stal nierdzewna 
Model:  C0034 

 

Wyprodukowane ze stali nierdzewnej z wygodnym uchwytem pozwalają 
na wycinanie próbek o powtarzalnym kształcie do badań za pomocą 
testera współczynnika tarcia, testera trwałości barw, itp. 

 

 
 

Tester wytrzymałości na obciążenie 
Model:  D0003 

 
Zaprojektowany do przeprowadzania bądź pojedynczego badania 
skutków deformacji, pełzania, zapadania się lub uszkodzenia, jako 
część sekwencji testów zaprojektowanych do zmierzenia odporności 
opakowania w procesie dystrybucji, w którym występuje zagrożenie 
ściskaniem. Może także być użyty do zbadania wytrzymałości  
w szczególnych warunkach obciążenia.  

 
 

Densometr 
Model: PAG-1000 

 

 

Przepuszczalność dla powierza. Strumień powietrza przechodzący przez 
jednostkę powierzchni pod wpływem jednostkowej różnicy ciśnień  
w jednostce czasu w określonych warunkach badania wyrażony w um/Pa/s. 
Urządzenie to używane jest do pomiaru grubości papieru, plastiku, bibułki  
i innych materiałów oraz posiada integralny komputer z oprogramowaniem. 

 
 
 

Mikromierze cyfrowe 
Model: D0011 (do wszystkich materiałów) 

Model: ME-1000 (papier i karton) 

Model: ME-1000plast (folia plastikowa) 
 

 

Szereg przyrządów używany do pomiaru grubości papieru, plastiku, bibuły i innych 
materiałów opakowaniowych, urządzenia te przeprowadzają automatycznie cykl 
badawczy, dostarczając dokładne i powtarzalne odczyty grubości pod koniec każdego 
cyklu.  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Piece suszarnicze 

 
Piece suszarnicze dostępne są do celów grzewczych i suszenia. Piece  
z obiegiem wentylatorowym posiadają systemy sterowania temperaturą, 
wysokiej mocy elementy grzewcze, wytrzymałe silniki wentylatorów, 
regulowaną wydajność wentylowania, skuteczny zatrzask drzwiowy  
i znakomity system wentylacji poziomej.  

 

 
 
 

Bloczki do badania ściskania brzegów 
Model: E0001 
Wycinak próbek do badania ściskania brzegów 
Model: E0002 

 

Wycinak próbek została zaprojektowany i wyprodukowany do dokładnego wycinania próbek 
z kartonu falistego do celów badawczych. Bloczki służą do wyznaczania odporności kartonu  

falistego na obciążenie w płaszczyźnie kartonu w kierunku równoległym do karbów, tzn.: 
równolegle do poprzecznego kierunku arkuszy składowych.   

 

 
 

Tester odporności na rozerwanie Elemendorfa  
 

 

Testery szybko i dokładnie mierzą odporność na rozerwanie materiałów 

opakowaniowych takich jak papier, tekstylia, materiałów na dachy, folii. 

Dostępne są trzy modele: Electronic ProTear, Mechanical ProTear i do 

ciężkich warunków pracy Heavy-Duty ProTear. 
 
 
 
 

Tester kurczliwości folii 
Model:  F0006 

 
Tester wolnego skurczu składa się z małego bloku w postaci krążka 
aluminiowego podgrzewanego elektrycznie o regulowanej temperaturze. 
Przy użyciu krążków z folii aluminiowej i oleju silikonowego badana 
próbka jest umieszczana na bloku celem przyśpieszenia skurczu  
w wybranych temperaturach.  

 

 
 

Flexseal® 
Model:  F0022 

 
Flexseal® jest nowoczesnym systemem detekcji wycieków 
zaprojektowanym do monitorowania szczelności opakowań elastycznych 
i półsztywnych. Dostarcza użytkownikowi cenną metodę wzrokowego 
określania szczelności opakowania przy zastosowaniu prostego i łatwego 
procesu. Pozwala na szybkie wykrycie uszkodzeń i umożliwia podjęcie 
działania naprawczego. 



 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Flex Tester Gelbo 
Model:  G0002 

 
Flex Tester Gelbo jest używany do określania wytrzymałości warstwowych 
materiałów plastikowych na powtarzalne obciążenia. Poprzez umocowanie 
warstwowego plastiku do dwóch okrągłych tarcz zaciskowych za pomocą 
opasek, próbka jest poddawana skręcaniu i obrotowi.  Proces uwidocznia 
wyniki przylegania karbów i rozwarstwienia.  

 

 
 

Wycinak próbek do badania gramatury 100cm2 
Model:  C0042 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gilotyny 

Zaprojektowany do wycinania okrągłych próbek papieru o powierzchni 
100cm² do oceny gramatury.  Jest to istotny czynnik z uwagi na fakt, że 
większość papieru jest kupowana i sprzedawana w zależności od jego 
masy w jednostce powierzchni. Inne cechy takie jak odporność na 
rozerwania, grubość i masa są wyznaczane w oparciu o gramaturę. 

 

IDM dostarcza szeregu gilotyn do wielu zastosowań. 
Dostępne są urządzenia stołowe i wolnostojące.  

 
 
 
 

Mierniki połysku – pod wieloma kątami 
 

Dostępne są mierniki połysku pozwalające wyznaczyć odbicie lustrzane 
wielu materiałów. Mierniki połysku mogą mierzyć pod kątem 20°, 60° lub 
80°, za pomocą pojedynczego urządzenia w natychmiastowym 
wyświetleniem wyniku wraz z różnicą, zaliczeniem próby/ błędem  
i danymi statystycznymi.  

 

 

Automatyczny tester gęstości i gładkości Gurleya  
Model:  4340 

 

Urządzenie mierzy porowatość, przenikalność dla powietrza lub szczelność 
dla powietrza, materiałów opakowaniowych.  Łączy możliwości testera 
niskiego, standardowego i wysokiego ciśnienia z czasomierzem cyfrowym 
podającym odczyty w kilka sekund.  

 
 
 

Miernik grubości z zastosowaniem efektu Halla  
Model:  MBT-300 

 

 

Wyposażony w duży wyświetlacz, instrument zaprojektowany 
do pomiaru grubości materiałów niemagnetycznych o grubości 
do 25.4mm (szkło, butelki plastikowe, puszki aluminiowe, itp.) 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mierniki zmatowienia – podręczne 
 

IDM dostarcza mierniki zmatowienia, które mierzą połysk i zmatowienie za 
pomocą jednego łatwego w obsłudze przyrządu. Instrumenty te są 
przydatne do pomiarów wyrobów gotowych i kontroli jakości w procesach 
produkcyjnych. 

 
 
 

 
Nowoczesny tester gorących spoin 
Model:  H0005 

 

Nowoczesny system monitorowania szczelności spoin elastycznych  
i półsztywnych worków i rękawów. Urządzenie określa zdolność spoin 
zgrzewanych poddanych naprężeniom w określonym przedziale 
czasowym, gdy są jeszcze gorące od operacji zamykania przed 
osiągnięciem temperatury otoczenia. Ogólny zamysł opakowania może 
zyskać lub tracić w zależności od zdolności materiału do zapewnienia 
szczelności na gorąco w procesie zamykania opakowania.  

 

 
 

Niskobudżetowy tester uszczelnień termicznych 
Model:  GBR 

 

Tester ten jest używany do badania wytrzymałości spoin termicznych  
Folii plastikowych po uszczelnieniu na gorąco w różnych warunkach 
temperatury, ciśnienia i czasu. Osiąga się to poprzez umocowanie 
zaciskami jednego brzegu dwu warstw badanej próbki (z listwą 
rozdzierającą obie warstwy) i uszczelnianie na gorąco drugiego 
brzegu obu próbek. Zaciski ciągną próbki z określoną prędkością do 
momentu, gdy próbki zostają rozdarte listwą rozdzierającą w miejscu 
zamknięcia termicznego. Siła rozdzierająca jest mierzona dla oceny 
wytrzymałości zgrzewu.  

 
 
 

Tester ścieralności nadruku 
Model:  I0001 (jednoramienny) 

Model: I0002 (dwuramienny) 

 

Urządzenia zaprojektowane dla wyznaczenia jakości przylegania i 
odporności na ścieranie nadruku z powierzchni papieru, plastiku i folii 
aluminiowej. Metoda badania polega na przecieraniu badanej próbki 
czystym białym kartonem obciążonym obciążnikiem 2 lub 4 funtowym 
ustaloną liczbę razy a następnie dokładnym sprawdzeniu skutków. 
Dostępne są również podgrzewane obciążniki.  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Laboratoryjne zgrzewarki termiczne 
Model: L0001-PRO (2 listwy zgrzewające) 

Model: L0001-PRO-S (listwy silikonowe i zgrzewające) 
Zgrzewarki laboratoryjne są zaprojektowane do prac 
badawczych w celu ustalenia własności uszczelniających  
i charakterystyki plastiku i materiałów warstwowych. Zgrzewarka 
jest podgrzewana elektrycznie posiada regulację temperatury  
i nacisku uszczelniającego, sterowane czasomierzem.  

 

 
 

Laminator 
 

Laminator Pulmac jest solidnym urządzeniem zaprojektowanym do 
użycia wraz z Pulmac MasterScreen do przygotowywania próbek 
ekspozycji do analizy substancji lepkich, zanieczyszczeń i/lub 
kłaczków za pomocą skanera. Laminator jest zaprojektowany, jako 
urządzenie przemysłowe. Temperatura, nacisk i prędkość wałka 
są standardowe. Urządzenie dostarczane jest z nosidłem. 

 

 
 

Tester wycieku 
Model: GB-M 

 
Przyrząd ten jest używany do badania szczelności szklanych lub 
plastikowych pojemników i puszek. Model GB-M został zaprojektowany jak 
urządzenie automatyczne, które za pomocą sprężonego powietrza wykrywa 
nieszczelności, zapewniając duża czułość i dokładne odczyty. 

 
 
 
 

Tester przepuszczalności dla światła 
Model: L0005 

 

Tester ten została specjalnie zaprojektowany i wyprodukowany celem oceny 
własności przepuszczania światła pojemników plastikowych o zróżnicowanych 
kształtach.  

 
 

Tester przepuszczalności dla światła i zmatowienia 
Model:  SGW-810 

 
Celem zbadania przepuszczalności dla światła i stopnia zmatowienia 
wszystkich przeźroczystych i półprzeźroczystych próbek płaszczyzn 
równoległych (płyt plastikowych, arkuszy, itp.) oraz mętność  
i przejrzystość próbek cieczy (woda, napoje, itp.) wykorzystywanych 
w przemyśle tworzyw sztucznych, powłokach, farbach, farbach 
drukarskich, itp. 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Manualny wykrojnik próbek 
Model:  C0028 

 
Ten precyzyjny wykrojnik próbek jest zaprojektowany do wycinania 
próbek badawczych papieru w teście pierścienia zgniatającego 
(12.7mm x 152mm). IDM może również wyprodukować dowolnej 
wielkości na zamówienie.  

 

 

Wagi wilgoci 
Seria MB  

 
Wagi wilgoci serii MB oferują znakomite możliwości i wartości  
w modelach podstawowych i zaawansowanych. Cechuje je szybki 
element grzewczy zapewniający trwałość i jednorodne podgrzewanie.  

 

 
 

Mierniki wilgoci 
 

Uniwersalne mierniki wilgoci określają zawartość wilgoci w papierze, 
kartonie, drewnie, materiałach budowlanych, izolacji i innych materiałach. 
Dostępny jest szereg mierników w zależności od budżetu i zastosowań.  

 

 
 

Wytrząsarka opakowań Vibrimax  

Model: VMX-1100 (mała)  

Model: VMX-5500 (duża) 
 
Wytrząsarki są zaprojektowane do laboratoryjnej symulacji 
typowych zagrożeń obecnych w procesie dystrybucji. Posiadają 
regulowaną częstotliwość drgań 25Hz (120-300obr/min). 

 

 
 

Instrument pomiarowy do wiader 
Model: P0009 

 

Instrument jest zaprojektowany z dwiema nieckami, jedną do wiader 
o pojemności 10 do 20 litrów po lewej stronie i 1 do 10 litrowych 
wiader po prawej stronie. Przyrząd wyświetla wyniki w mm, gdy 
cylinder zostaje unieruchomiony.  

 
 

Młotek Schmidta do papieru  
Model: 3421-0000 

 
Młotek Schmidta do papieru,  jest młotkiem służącym do badania 
twardości zwojów papieru. Nieregularne role papieru lub inne usterki 
takie jak zafałdowania i składanie teleskopowe wywołane są 
niejednorodnym profilem twardości roli papieru i są główną 
przyczyną strat produkcyjnych u producentów papieru i producentów 
kartonu falistego. Rzetelne pomiary twardości zwojów papieru ma 
istotne znaczenie w decydowaniu o jakości roli papieru.  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tester zgniotu rdzeni papierowych 
Model: C0020 

 
Urządzenie to zostało zaprojektowane, jako niskobudżetowy instrument 
do pomiaru wytrzymałości rdzeni papierowych z siłą zgniotu do 10kN.  
Próbki do badań zgniotu mogą stanowić rdzenie o szerokości od 25mm 
do100mm i do 300mm średnicy. 

 

 
 

Kubki do badania przesiąkalności – Mierniki odparowania 

Używane do określania przesiąkalności dla pary wodnej materiałów 
opakowaniowych takich jak papiery specjalnych klas, polietylen, skóra, 
winyl, folia, laminaty, itp. Właściwość ta ma zasadnicze znaczenie w 
określaniu czy materiał jest nieprzesiąkalny lub posiada zdolność 
ochrony zawartości przed przesiąkaniem pary wodnej. 

 
 

Tester ciśnienia butelek PET  
Model: PEBT-4000 

 
Tester wytrzymałości butelek PEBT-4000 jest nowoczesnym 
instrumentem badawczym wyspecjalizowanym do testowania butelek 
PET. Został zaprojektowany zgodnie z trzema powszechnie używanymi 
metodami testowania: (1) tryb Ramp Fill; (2) tryb Burst; (3) zdefiniowany 
przez użytkownika. Urządzenie wykorzystuje interfejs dotykowy posiada 
automatyczny wylew, po zamocowaniu próbki jest ona testowana. 
Proces poddawania ciśnieniu jest sterowany zaworem automatycznym. 
Dane testowe są wyświetlane i rejestrowane. System może zostać 
pdłączony do komputera klasy PC z oprogramowaniem CND-PEBT 
wyświetlającym ciśnienie i krzywą wzrostu objętości.  

 
 

Pneumatyczny wycinak próbek 
Model:  C0043 

 
Wycinak jest szybki i łatwy w obsłudze przy przygotowaniu próbek. 
Przyrząd służy do przygotowania próbek o zróżnicowanych wymiarach 
zapewniając jednorodność krawędzi. Posiada napęd pneumatyczny 
dla uproszczenia działania i powtarzalności cięcia próbek.  

 

 
 

Pneumatyczna prasa do próbek 
Model: C0050-3 (3 tony) 

Model: C0050-10 (10 ton) 

 
Prasy wycinające IDM są używane do przygotowania próbek w wielu różnych 
wymiarach. Stal narzędziowa i matryca liniowa mogą być używane  
i z łatwością wymieniane. Prasy pneumatyczna jest jedną z najłatwiej 
obsługiwanych, uniwersalną prasą wycinającą dostępną na współczesnym 
rynku. Jej kompaktowa wielkość pozwala na używanie na stole roboczym 
oszczędnie wykorzystując przestrzeń i jest dostępna w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej do czystego środowiska pracy.



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wagi precyzyjne 
 

IDM dostarcza cały typoszereg precyzyjnych wag 
oferujących uniwersalność i trwałość najlepszych 
wag laboratoryjnych.  Ich nowoczesne rozwiązania 
upraszczają nawet najbardziej skomplikowane 
pomiary laboratoryjne.  

 

 
 

Precyzyjne testery upadku  

Model: P0003 (nośność 150kg) 

Model: P0007 (nośność 75kg) 

 

Wykonuje testy pionowego upadku na kompletnym, wypełnionym opakowaniu 
transportowym. Test może być przeprowadzony, jako pojedynczy dla zbadania 
pionowego upadku lub jako część sekwencji testów celem zmierzenia 
odporności opakowania na zagrożenia w procesie dystrybucji wynikające  
z możliwości pionowego upadku. Dostępne są opcjonalne mocowania do 
przeprowadzania badań upadku wiadra, upadku na naroże lub krawędź.  

 
 
 

Szybkie cięcie 
Model:  C0046 

 
Łatwe w obsłudze urządzenie używane do cięcia kartonu falistego przy 
przygotowaniu próbek. Podstawa posiada wygrawerowane wskaźniki 
cięcia dla szybszego i łatwego przycięcia kartonu.  

 

 
 

Rub Proof Tester 
Model: I0005 

 
Używany w celu oceny ścierania nadruku z materiałów 
drukowanych/powlekanych wskutek pocierania. Obciążnik 
umieszczany jest od góry na górnej tarczy dla uzyskania 
znanego obciążenia. Sprężynowe uchwyty próbek są 
wykonane w ten sposób, by umożliwiać pocieranie na 
sucho lub mokro a cyfrowy licznik kończy test po wstępnie 
ustalonej liczbie cykli.  

 
 
 

Tester zginania nacięć 
 

IDM oferuje urządzenia do pomiaru siły otwarcia lub zaginania kartonów  
i nacinanych kartonów. Dostępne są opcjonalne mocowania do 
umożliwienia sprężystego powrotu do pozycji pierwotnej po zagięciu, 
dostarczając istotnych informacji dla operacji uszczelniania i klejenia. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Tester Scotta wiązań wewnętrznych  
Model: PCA 1270 

 
Instrument ten jest używany do rozdzierania papieru lub kartonu  
z dużą prędkością w kierunku Z. Ten dynamiczny test mierzy  
i określa wytrzymałość w odniesieniu do absorpcji energii.  

 

 
 

TensileTester 
Model: DI-21 

 

Tester DI-21 wyznacza wytrzymałość na rozciąganie, 
elastyczność i absorpcję energii rozciągania (TEA) papieru, 
kartonu i bibułki, dla celów kontroli jakości i rozwoju produktu.  

 
Urządzenie jest przyjazne dla użytkownika i pewne w działaniu 

dzięki integralnemu oprogramowaniu, oferujące pełną statystykę, port równoległy do 
podłączenia drukarki oraz port szeregowy RS232 do podłączenia komputera głównego 
celem transferu danych.  

 
 
 

Cyfrowy wskaźnik grubości ze stojakiem 
Model:  T0013 

 
Dostarcza statystycznych wyników, urządzenie to może być używane do 
wielu różnych materiałów gdzie konieczny jest dokładny pomiar grubości. 
Dostępne są opcje mocowań celem dostosowania do wymagań klienta,  
w tym: miernik odczytu mm/cal oraz stopy stojaka o specjalnych rozmiarach.  

 

 
 

Mierniki grubości – podręczne 
Seria T0014  

 
Podręczne mierniki grubości mogą być używane do wielu 
materiałów gdzie wymagany jest dokładny pomiar grubości. 
Dostępne są różne modele w zależności od masy i wymaganego 
punktu styku.  

 
 
 

Ultradźwiękowe mierniki grubości 

Seria T2100 
 

 

Pomiar grubości materiału opiera się na dokładnym pomiarze czasu, 
w jakim ultradźwięki przechodzą przez materiał. Ta seria mierników 
wyposażona jest w mikrokomputer analizujący, opracowujący 
i wyświetlający bieżące dane. Cechują go zoptymalizowane obwody 
pomiarowe i wysoka dokładność pomiarów. 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tester odporności na wodę złączy klejonych 

Model: RC-21 
 

Specjalnie zaprojektowany do wyznaczania odporności kartonów falistych 
na warunki wilgotne, poprzez zanurzenie w wodzie.  

 
 
 

Grawimetryczne analizatory przenikania pary wodnej 
Seria W300  

 

Metodą grawimetryczną urządzenia te badają prędkość 
przenikania pary wodnej przez materiały opakowaniowe, takie 
jak folia plastikowa, folia kompozytowa, folia tłoczona, folia 
metalizowana, folia aluminiowa, worki infuzyjne, opakowania, 
papier, karton, baterie słoneczne, celofan, wyroby ceramiczne 
i porcelanowe, różne pojemniki, worki, mieszki, butelki, puszki, 
miski, pudła powszechnie używane w przemyśle środków 
spożywczych i farmaceutycznym.  

 

Analizator podczerwieni przenikania pary wodnej 
Model: W402 

 

Za pomocą czujników podczerwieni, urządzenie to bada prędkość 
przechodzenia pary wodnej przez wiele materiałów w tym: folię 
plastikową, folię kompozytową, folię metalizowaną, folię aluminiową itp: 
pojemniki do konfekcjonowania takie jak: worki, butelki, miseczki, 
puszki, itp., materiały opakowaniowe np.: folia polipropylenowa, arkusze 
PCV, guma, materiały budowlane, porcelana; do innych zastosowań: 
panele słoneczne, folie malarskie, łatki transdermalne, itp.  

 
 

Tester przenikania pary wodnej 
Model: PVA/4 

 
Używany do przygotowania próbek badawczych do dokładnych pomiarów 
prędkości przenikania pary wodnej przez elastyczne materiały 
opakowaniowe, w tym: pergamin, papier woskowy, polietylen, winyl, 
celofan, folia, laminat i inne materiały.  

 

 

Uniwersalne maszyny wytrzymałościowe 
 

IDM dostarcza w szerokim zakresie uniwersalne 
maszyny wytrzymałościowe, które cechują liczne 
możliwości testowania, w tym: badania wytrzymałości 
na ściskanie i rozciąganie. Eliminują one konieczność 
posiadania wielu maszyn do prowadzenia różnych 
badań (ściskanie, rozciąganie). Maszyny te oferują 
uniwersalność i zdolność do dwojakich testów, 
przyśpieszają ich prowadzenie, produkcję, a także 
obniżają zmęczenie operatora i możliwe pomyłki.  



  

 
 

 
 

 

Tester Z-Span™  
 
Laboratoryjny tester Z-Span™ mierzy w zerowym lub małym zakresie 
wytrzymałość na rozciąganie pojedynczego arkusza papieru lub 
próbek papieru przygotowanych maszynowo. Tester The Z-Span™ 
generuje pojedyncze odczyty badania rozciągania, przygotowanych 
pasków. Przystawka Dial-a-Gap ułatwia test dla wielu zakresów od 
0,2 mm do 0,6 mm. Zestaw badawczy West wspiera przygotowanie 
próbki i badanie namaczanych pasków testowych. 

 

 
 

Automatyczny tester Z-Span™  
 

Automatyczny tester Z-Span™ może automatycznie aktualizować 
lokalną, komputerową, excelową bazę danych wyników pomiaru 
badania rozciągania, przygotowanych pasków. Automatyczny 
tester Z-Span jest kalibrowany a oprogramowanie sterujące jest 
ładowane, jako część fabrycznego system integracji.   



  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

W sprawach ofert i dodatkowych 
informacji prosimy o kontakt pod 

adresem:  

 

 
 
 

 
 

 

COMEF Sp. z o.o. Sp.k. 
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40-719 Katowice 
Tel: +48 (32) 203 41 49 ext.23 
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