
AUTOMATYCZNY UBIJAK PROCTOR'A MODEL 2.151
Automatyczny Ubijak Proctor’a 2.151 jest uniwersalnym urządzeniem produkowanym przez niemiecką firmę Fröwag GmbH. 
Jego konstrukcja oraz panel sterowania umożliwiają zagęszczanie próbek w różnego rodzaju cylindrach Proctor’a oraz CBR.
Specjalne tarcze podnoszą ubijak na odpowiednią wysokość i powodują jego swobodne spadanie na powierzchnię próbki. 

Ilość uderzeń oraz położenie ubijaka względem środka formy regulowane są poprzez wybrany przez Użytkownika program.
 Przygotowane w ten sposób próbki stosuje się do oznaczania wilgotności optymalnej, maksymalnego ciężaru 

objętościowego szkieletu gruntowego  oraz nośności gruntu.

Specjalne, wymienne tarcze podnoszące ubijaki na odpowiednią wysokość

Dostarczany z zaprogramowanymi testami dla norm PN-B-04481 oraz EN 13286-2
Klient ma możliwość modyfikacji istniejących programów oraz zapamiętania własnych sekwencji 
zagęszczania
Dostosowany do form o średnicy  Ø100 mm, Ø150 mm oraz Ø250 mm

Maksymalna wysokość robocza wynosi jedynie 2,325 m.

Solidna metalowa obudowa wyposażona w szerokie drzwi z oknem wizyjnym
Na życzenie Klienta wkładka wygłuszająca 
Awaryjny wyłącznik umożliwiający szybkie wyłączenie urządzenia

Łatwa,szybka i wygodna wymiana ubijaków !

Może być przystosowany do każdej metody zagęszczania !

Mieści się w każdym pomieszczeniu !

Zwiększone bezpieczeństwo i komfort pracy użytkownika !

Gwarantuje oszczędność czasu i przestrzeni !

Nie wymaga specjalnej konserwacji !

Prosty w obsłudze panel sterowania umożliwiający zaprogramowanie aż 30 różnych testów
[regulacja ilości uderzeń oraz położenia ubijaka względem środka formy]

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: 
PN-B-04481, EN 13286-2, DIN 18127,
ASTM D 698/D1557, AASHTO T134, NF P98-846-02,

Przykładowe wyposażenie do zagęszczania próbek:

Zgodnie z normą  PN-B-04481

... niemiecka jakość, precyzja i profesjonalizm ...

Urządzenie świetnie sprawdzi się w każdym profesjonalnym laboratorium:

3Cylinder Proctor'a mały Ø 112,8 mm V=1,0 dm
3Cylinder Proctor'a duży Ø 152,4 mm V=2,2 dm

Ubijak lekki Ø 50,8 mm x 2,5 kg x 320 mm
Ubijak lekki Ø 76,8 mm x 2,5 kg x 320 mm
Ubijak ciężki Ø 50,8 mm x 4,5 kg x 480 mm
Ubijak ciężki Ø 76,8 mm x 4,5 kg x 480 mm
Tarcze podnoszące 320 mm oraz 480 mm

Zgodnie z normą EN 13286-2

Forma Proctor'a A Ø 100 mm
Forma Proctor'a B Ø 150 mm
Forma Proctor'a C Ø 250 mm
Ubijak A Ø 50,0 mm x 2,5 kg x 305 mm
Ubijak B Ø 50,0 mm x 4,5 kg x 457 mm 
Ubijak C Ø 125,0 mm x 15 kg x 600 mm
Tarcze podnoszące 305 mm, 457 mm oraz 600 mm
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