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Společnost Struers se může pyšnit tím, že nabízí zařízení, spotřební zboží i potřebnou  
podporu zcela na míru vašim potřebám. 

Máte-li jakékoliv potíže s procesy, případně problémy při vývoji metod, můžete požádat o 
pomoc našeho aplikačního specialistu. K dispozici je vám rovněž rychlý, včasný a účinný 
servis, který vám poskytne tým našich certifikovaných servisních inženýrů. Kdykoliv a  
kdekoliv také budete mít okamžitý přístup k množství informací a školení na Struers e-Gate.

Pro naše zákazníky chceme být zárukou jistoty.

ENSURING CERTAINTY – 
YEAR AFTER YEAR
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Minitom
Automatické nízkorychlostní řezací 
zařízení ideální pro jemné řezání vzorků 
v malých laboratořích. 
Půdorys zařízení: š 280 mm x h 400 mm 
Průměr řezného kotouče: 75-127 mm 

Accutom-10/-100
Vysoce přesné automatické řezací 
zařízení s chytrým a intuitivním 
uživatelským rozhraním pro vyšší 
produktivitu. Na Accutom-100 je k 
dispozici i brusný režim. 
Půdorys zařízení: š 644 mm x h 720 mm 
Průměr řezného kotouče: 75-150 mm 
Průměr brusného kotouče: 100-150 mm 
www.accutom.com

Labotom-5
Manuální řezací zařízení s  
jednoduchým ovládacím panelem  
a ergonomickou rukojetí pro  
snadné řezání. 
Půdorys zařízení: š 700 mm x h 680 mm 
Průměr řezného kotouče: 250 mm 
www.labotom.com

Secotom-1
Manuální řezací zařízení vyvinuté 
speciálně pro PC desky a jiné tenké 
vzorky. Vestavěné spodní osvětlení 
zajišťuje jednoduché a přesné umístění. 
Jednoduchá obsluha, ideální pro 
ploché materiály. 
Půdorys zařízení: š 575 mm x h 735 mm
Průměr řezného kotouče: 203 mm

Secotom-15/-50
Univerzální automatické nástolní 
přesné řezací zařízení pro řezání 
všech typů obrobků. 
Půdorys zařízení: š 644 mm x h 784 mm
Průměr řezného kotouče: 75-203 mm

Perfektní metalografické dělení představuje přesnost řezu bez přehřátí nebo 
deformace materiálu, obvykle v kombinaci s rozumnou rychlostí. Dělící stroj a 
řezací kotouč musí odpovídat geometrii a složení vzorků.

My ve Struers se zavazujeme k tomu, že bude vaše dělení materiálu tak snadné, 
rychlé a přesné, jak je to jen možné. Na našich přesných rozbrušovacích pilách 
můžete definovat požadovaný cíl dělení s velmi vysokou přesností.

   Konstantní rychlost řezu - patentovaný pohyb dělícího kotouče  
zajistí vysokou a rovnoměrnou kvalitu řezu

   ExciCut - pro snadné a rychlé řezání nejtvrdších materiálů
   OptiFeed - zajištění co nejrychlejšího řezání bez poškození  

vzorku nebo kotouče
   AutoStop - pro bezobslužné řezání
   MultiCut - pro automatické sériové dělení paralelních sekcí
   AxioCut - pro řezání velkých obrobků
   AxioWash - program automatického čištění

Jemné řezání  
skrz tvrdé a tenké



Discotom-100/-10
Automatické a manuální řezací 
zařízení s velkým řezacím stolem 
a prostornou komorou zajišťující 
mimořádnou řezací flexibilitu. 
Půdorys zařízení: š 920 mm x h 890 mm 
Průměr řezného kotouče: 300 mm 
(Discotom-100) a 250 mm  
(Discotom-10)
www.discotom-100.com

Exotom-150
Výkonné vysokokapacitní řezací zařízení 
určené pro výrobu. Zahrnuje jedinečnou 
technologii ExciCut zajišťující řezání i 
nejtvrdších obrobků. 
Půdorys zařízení: š 1350 mm x h 1500 mm 
Průměr řezného kotouče: 432 mm

Labotom-15
Manuální řezací zařízení s velkým 
řezacím stolem, jednoduchým 
ovládacím panelem a ergonomickou 
rukojetí pro rychlé a snadné řezání. 
Půdorys zařízení: š 870 mm x h 877 mm 
Průměr řezného kotouče: 350 mm 
www.labotom.com

Axitom-5
Automatické řezací zařízení navržené 
pro nejvyšší možnou uživatelskou 
přívětivost. Extra velká řezací komora a 
MultiCut pro automatické sériové řezání 
paralelních sekcí. 
Půdorys zařízení: š 1 155 mm x h 1305 mm 
Průměr řezného kotouče: 350 mm

Magnutom-400/-500
Vysokokapacitní automatické řezací 
zařízení určené pro nepřetržité řezání 
velkých a nadměrných obrobků. 
Půdorys zařízení: š 1758 mm x h 1463 mm
Průměr řezného kotouče: 432 mm  
(Magnutom-400) a  
508 mm (Magnutom-500)
www.magnutom.com

Struers dělící kotouče mají proměnnou hustotu abraziva, 
která se liší v celém poloměru kotouče. Směrem ke středu 
kotouče se hustota brusiva v matrici kotouče zvyšuje a tím má 
kotouč konstantní řezný výkon i při úbytku obvodové rychlosti 
způsobené jeho opotřebením. Kotouče tak vykazuji konstantní 
řezivost i při úbytku obvodové rychlosti menšího průměru.

Struers dělící kotouče s šestihranným povrchem jsou přírůst-
kem do naší standardní řady řezných kotoučů. 3D kotouče 
snižují tepelné poškození účinnějším chlazením. Navíc 3D 
vykazují nižší drsnost povrchu po řezu, znamenají menší 
odpad a snadnější čištění zařízení.

I to nejlepší řezací zařízení vyžaduje dobré upínací nástroje. 
Společnost Struers navrhuje bytelné a jednoduše použitel-
né upínací nástroje vyhovující všestranným požadavkům. 
Nabízíme rozsáhlý program upínacích nástrojů pro běžně i 
nepravidelně tvarované obrobky.
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Dělící kotouče

Upínací nástroje

Řezání
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CitoVac
Zařízení pro vakuovou impregnaci 
pro zalévání za studena a impregnaci 
porézních vzorků a pro lepení vzorků. 
S CitoVacem  lze impregnovat velké 
množství vzorků zároveň díky pohybli-
vému dnu vakuovací komory. 
Půdorys zařízení: š 380 mm x h 370 mm

CitoPress-5
Automatický jednoválcový lis pro 
zalévání za tepla. Vybaven pokročilým 
řízením procesu s cílem optimalizovat 
cyklus zalévání. Inovativní konstrukce 
vede k urychlenému zahřívání a 
chlazení.
Půdorys zařízení: š 480 mm x h 560 mm
www.citopress.com

CitoPress-30
Velkokapacitní, dvou válcový lis 
pro zalévání za tepla. Automatický 
dávkovací systém umožňuje rychlé 
a snadné dávkování pryskyřice. Na 
obrazovce průvodce aplikacemi 
lisování za tepla. Možnost vytváření 
databáze a  senzitivního zalévání pro 
porézní vzorky.
Půdorys zařízení: š 550 mm x h 560 mm
www.citopress.com

CitoDoser
Volitelný automatický dávkovací 
systém, který umožňuje dávkování 
předem stanoveného množství 
pryskyřice. Výhodami jsou rychlejší 
plnění válců a menší rozsypávání 
pryskyřic. 
www.citopress.com

CitoPress-15
Jednoválcový lis pro zalévání za tepla s 
pokročilými vlastnostmi pro zvýšení pro-
duktivity. Automatický dávkovací systém 
umožňuje rychlé a snadné dávkování 
pryskyřice. Na obrazovce průvodce 
aplikacemi lisování za tepla. Možnost 
vytváření databáze a senzitivního 
zalévání pro porézní vzorky.
Půdorys zařízení: š 480 mm x h 560 mm
www.citopress.com

Účelem zalévání je ochrana křehkých nebo potažených materiálů během  
preparace a dobré zachování hran. Zalévání se rovněž používá pro výrobu 
vzorků s jednotnou velikostí. K dispozici jsou dvě techniky: zalévání za tepla  
a zalévání za studena.

Zalévací lisy Struers používají ohřívací/chladicí systém s nízkou hmotností, 
který umožňuje rychlý přenos tepla a rychlejší ochlazování. Kromě toho může 
být pulzním ochlazovacím systémem Struers snížena spotřeba vody až o 80 %. 

Struers dodává pryskyřice pro zalévání za tepla a za studena, 
které uspokojí všechny vaše potřeby: čiré a barevné, prysky-
řice s výborným zachováním hran nebo elektrickou vodivostí 
pro elektrolytické leštění. Stejně jako pryskyřice vhodné pro 
zkoumání SEM a uživatelsky přívětivé pryskyřice ve formě 
tablet pro rychlé a čisté sériové zalévání.

Rychlé zalévání  
na dosah ruky

Spotřební materiály
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Zalévání
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Tegramin-20
Robustní 200 mm jednokotoučová 
bruska / leštička pro kvalitní přípravu 
všech materiálů. Tegramin-20 má 
proměnnou rychlost od 40-600 rpm, 
automatické dávkování a vestavěnou 
databáze metalografických metod. 
Určen pro přípravu až 4 jednotlivých 
vzorků.
Půdorys zařízení: š 600 mm x h 650 mm
www.tegramin.com

Tegramin-30
Robustní 300 mm jednokotoučová bruska / 
leštička pro intenzivní, vysoce kvalitní přípra-
vu mnoha nebo velkých vzorků. Tegramin-30 
má proměnnou rychlost otáček disku od 
40-600 ot./min., a může být vybaven až 7 
čerpadly pro dávkování suspenzí a smáče-
del. Je konstruován jak pro jednotlivé vzorky, 
tak pro vzorky upínané do držáků.
Půdorys zařízení: š 675 mm x h 750 mm
www.tegramin.com

Tegramin-25
Odolná 250 mm jednokotoučová brus-
ka / leštička pro kvalitní přípravu všech 
materiálů. Tegramin-25 má proměnné 
otáčky od 40-600 ot./min. a prostor až 
pro 7 dávkovacích čerpadel. Konstruo-
ván je jak pro jednotlivé vzorky, tak pro 
vzorky upínané do držáků.
Půdorys zařízení: š 675 mm x h 750 mm
www.tegramin.com

Stolní brusky / leštičky

Tegramin
Na základě dlouholetých zkušeností byl software Tegramin vyvinut s výrazným 
ohledem na metalografické uživatele. Intuitivní grafické uživatelské rozhraní 
(GUI) umožňuje snadno najít správný způsob přípravy a měnit parametry podle 
potřeby. Stačí jen vybrat metodu, spustit přípravu a pokaždé získat výsledky 
schopné reprodukce.

Pokročilý MD-System se skládá z podpůrného preparačního 
magnetického disku kombinovaného s brusnými disky a leští-
cími tkaninami opatřenými kovovým podkladem pro vytvoření 
magnetického upevnění. S MD-System brusnými kotouči 
lze dosáhnout trvale vysoké míry odbrušování materiálu s 
maximální rovinností díky rovnocennému odbrušování tvrdých 
a měkkých fází ve vzorku. Současně můžete snížit výrazně 
čas na přípravu a také náklady.

MD-System



Lavamin
Plně automatická čisticí jednotka 
používající patentovaný a plně 
automatizovaný proces kombinující 
ultrazvuk a oplachování vodou spolu 
s vysokorychlostním odstředivým 
sušením vzorku. 
Půdorys zařízení: š 313 mm x h 605 mm
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Plně automatická  
čistící  jednotka

Lavamin
S Lavaminem šetříte čas pomocí rychlejšího čisticího procesu a s možností změnit 
preparační povrch v průběhu čištění vzorků. Výsledkem je pokaždé dokonalé 
automatické čištění a zabránění výměny preparačních povrchů z důvodu náhodné 
kontaminace. Lavamin nejen šetří čas a náklady, ale eliminuje také použití chem-
ických čistidel, a nezanechává tak ekologickou stopu. 

Lavamin je kompatibilní s držáky s pevnými vzorky Struers a  držáky s volnými 
vzorky s průměrem až 160 mm. 

   Zkracuje proces přípravy vzorku.
   Zabraňuje přeměně preparovaného povrchu z důvodu náhodné kontaminace.
   Zapomeňte na čistidla a alkohol. 
   Používá podstatně méně vody. 
   Eliminuje ekologickou stopu.
   Pracujte pohodlněji a bezpečněji.
   Pokaždé dosáhnete stejně vynikajícího výsledku.

Vyrovnávací nástroj pro nastavení fixačních 
kroužků na jednotlivých vzorcích pro Lavamin.

Broušení
Leštění



 Hexamatic
Automatická příprava vzorků s nej-
přívětivějším uživatelským rozhraním 
současnosti. Devět různých povrchů 
přípravy lze kombinovat při přípravě 
téměř všech materiálů. Vzorky upínané 
do držáků, stejně jako jednotlivé vzorky 
mohou být vloženy do dopravníku s 
kapacitou 8 držáků.
Půdorys zařízení: š 2980 mm x h 880 mm

MAPS-2
Modulární Automatický Preparační  
Systém (MAPS). Umožňuje 
nepřerušovaný tok metalografického 
zpracování libovolného počtu vzorků, 
od rovinného broušení až po finální 
čištění a sušení. Ideální pro nejvyšší 
kapacitní požadavky.
Půdorys zařízení: š 1470 mm x h 1080 mm
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Rychlá, automatická a 
velkokapacitní Příprava

Automatické broušení a leštění jsou ideální tam, kde je nezbytná vysoká 
kapacita, kvalita výbrusu, krátké časy přípravy a maximální reprodukovatel-
nost. Automatizace poskytuje rychlejší přípravu a reprodukovatelné výsledky 
nezávislé na pracovišti, sezóně nebo obsluze.

Struers automatizované preparační systémy jsou velmi robustní, a mohou 
být instalovány v průmyslovém prostředí pro nepřetržitou přípravu vzorků na 
kontrolu kvality.

Snižte náklady a zvyšte efektivitu a reprodukovatelnost se Struers funkcemi, 
jako je:

   Jednoduchost ovládání

   Robustní konstrukce pro bezproblémovou přípravu rok za rokem

   Vestavěné dávkovací systémy pro přesné dávkování suspenzí  
a smáčedel

   Vestavěná databáze metod přípravy pro zvýšení opakovatelnosti  
a eliminaci chyb

   Vysoká rychlost preparace zkracuje dobu přípravy až o 50% a snižuje  
spotřební náklady

AbraPol-30
Moderní poloautomatický stroj pro vybrušování 
a leštění vzorků upnutých do upínacích 
držáků. Model je vybaven dvojitým dávk-
ováním diamantové suspenze a maziva pro 
jejich lepší rozložení po brusné ploše, snímače 
rychlosti odběru materiálu a kotoučem o velké 
ploše, což zaručuje krátký čas přípravy. Model 
je ideální pro testování velmi velkých vzorků 
nebo velkého objemu vzorků.
Půdorys zařízení: š 840 mm x H 980 mm

AbraPlan-30
Výkonná poloautomatická rovinná bruska 
pro vybrušování vzorků upnutých do 
upínacích držáků. Model AbraPlan-30 
je vybaven celou škálou funkcí a výhod, 
které uživatelům umožňují optimalizovat 
proces vybrušování s cílem uspořit čas 
a spotřební materiál. Model je ideální 
pro testování velmi velkých vzorků nebo 
velkého objemu vzorků.
Půdorys zařízení: š 840 mm x H 980 mm
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Unikátní systém DiaPro kombinuje diamantovou suspenzi 
a chladicí kapalinu v suspenzi „Vše v jednom“ pro dosažení 
optimální účinnosti a nákladově efektivnímu výkonu. Použijte 
DiaPro se spotřebními materiály MD-System ke snížení nákla-
dů, a ke snížení času přípravy o 30% v průměru.

DiaPro

Broušení
Leštění
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Broušení a leštění vzorků se provádí s cílem vytvořit rovné plochy bez defor-
mací a poškrábání, aby byla opravdová mikrostruktura vzorku jasně viditelná 
pod mikroskopem.

Kvalita konečného povrchu je do značné míry závislá na přístrojovém 
vybavení a spotřebním materiálu použitém v procesu. Struers nabízí celou 
řadu brusných a lešticích zařízení a spotřebních materiálů k zajištění přípravy 
širokého spektra metalografických vzorků a vyhovění individuálních požadavků 
zákazníka.

Prostřednictvím našeho e-shopu získáte přístup k našemu sortimentu  
spotřebního zboží a rovněž k souhrnnému seznamu preparačních metod  
dle vaší potřeby.  

e-shop.struers.com

Efektivní a ekonomické
broušení a leštění

Struers nabízí diamantové produkty vysoké kvality pro 
všechny účely v rámci metalografického jemného broušení  
a leštění. Široký sortiment produktů umožňuje  
uskutečnit každý typ přípravy, od manuální  
až po plně automatickou.

Diamantové produkty firmy Struers jsou k  
dispozici jako suspenze, spreje, pasty a  
tyčinky o velikosti zrn od 35 um do 0,1 um.

DP Diamantové produkty

LaboPol-20
Bruska a leštička s diskem o průměru 
200 mm s proměnnou rychlostí otáček od 
50 - 500 ot./min. Součást adaptabilního 
systému LaboSystem.
Půdorys zařítení: š 400 mm x h 673 mm 
www.newlabosystem.com 

LaboPol-30
Bruska a leštička s diskem o průměru 
300 mm s proměnnou rychlostí otáček 
50 - 500 ot./min. Součást adaptabilního 
systému LaboSystem.
Půdorys zařízení: š 510 mm x h 765 mm
www.newlabosystem.com

LaboPol-60
Bruska a leštička se dvěma disky o 
průměru 250 nebo 300 mm s proměnnou 
rychlostí otáček od 50 - 500 ot./min. Lze 
používat jeden disk pro ruční a druhý disk 
pro poloautomatickou přípravu. Součást 
adaptabilního systému LaboSystem.
Půdorys zařízení: š 950 mm x h 775 mm
www.newlabosystem.com

LaboDoser-10
Dávkovací jednotka s nastavitelným od-
kapávacím mechanizmem. Pro použití se 
standardními lahvemi Struers o objemu 
500 ml/1000 ml s diamantovou suspenzí, 
mazadlem a všestrannými „all-in-one“ 
přípravky. Součást adaptabilního systému 
LaboSystem.
www.newlabosystem.com
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DiaDuo-2 je všestranná all-in-one suspenze s diamanty a 
mazadlem pro metalografické jemné broušení a leštění.

DiaDuo-2

Lešticí sukna Struers jsou vyrobena z pečlivě vybraných 
tkanin. Rozsáhlé testy vedly k vývoji nejlepších lešticích  
suken na trhu, co se týče kvality a odolnosti. Většina 
lešticích suken je k dispozici ve dvou verzích: MD-sukna  
a DP/OP-sukna.

Leštící sukna Broušení
Leštění

LaboDoser-100
Automatická dávkovací jednotka pro 
přípravu vzorků s použitím zařízení 
LaboPol-30/-60. Se čtyřmi peristaltickými 
čerpadly pro dávkování diamantové 
suspenze, mazadla a všestranných „all-
in-one“ přípravků. Součást adaptabilního 
systému LaboSystem. 
Půdorys zařízení: š 165 mm x h 350 mm
www.newlabosystem.com

LaboForce-100
Zařízení pro manipulaci se vzorky 
při poloautomatické přípravě vzorků 
na jednotkách LaboPol-30/-60. Pro 
1 - 6 jednotlivých vzorků nebo držák 
vzorků. Součást adaptabilního systému 
LaboSystem.
www.newlabosystem.com

LaboForce-50
Zařízení pro manipulaci se vzorky při 
poloautomatické přípravě vzorků na  
jednotkách LaboPol-20. Pro 1 - 4 
jednotlivé vzorky. Součást adaptabilního 
systému LaboSystem.
www.newlabosystem.com
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Tvrdoměry Struers jsou softwarem řízená špičková zařízení, která umožňují 
měření tvrdosti dle metod Vickers, Knoop, Brinell a Rockwell a to rychle, přesně 
a spolehlivě. Naše tvrdoměry jsou vybaveny unikátním rozsahem zkušebního 
zatížení a pokrývají široké spektrum aplikací.

Snadné ovládání funkcí, jako jsou automatizované testovací postupy, automa-
tické nastavení osvětlení vpichu, integrovaná analýza obrazu a velké barevné 
dotykové obrazovky, pomáhají personálu pracovat rychleji a přesněji. Proto 
naměřené hodnoty již nejsou závislé na zkušenostech provozovatele a každo-
denních změnách v přesnosti obsluhy.

Struers tvrdoměry jsou vhodné zejména pro průmyslový výzkum a kontrolu  
kvality. Jednotlivé modely jsou přizpůsobeny pro malé i velké objemy vzorků  
pro splnění všech současných požadavků měření mikro a makro tvrdosti. 

Uživatelsky přívětivé 
měření tvrdosti

Vnikací tělíska a zkušební destičky pro 
Vickerse, Knoopa, Brinella and Rockwella

Duramin-4 M1/M2
Ruční mikro a makro tvrdoměr s 
jedinečným rozsahem testovacího 
zatížení od 10 gf do 62,5 kgf, což 
postačuje pro mnoho aplikací. Ruční 
vyhodnocení s pomocí okuláru.
Půdorys zařízení: š 278 mm x H 478 mm

Duramin-40 M1/M2/M3, A1/A2/
A3, AC1/AC2/AC3
Automatický a poloautomatický mikro a 
makro tvrdoměr s jedinečným rozsahem 
testovacího zatížení od 1 gf do 62,5 kgf,  
což postačuje pro mnoho aplikací. 
Automatické ostření a automatické 
vyhodnocení tvrdosti zajišťují nejvyšší 
opakovatelnost a reprodukovatelnost.
Půdorys zařízení: š 278 mm x H 478 mm

Duramin-100 AC1/AC2/AC3
Automatický mikro / makro / univerzální 
tvrdoměr s jedinečným rozsahem 
testovacího zatížení od 10 gf do 250 
kgf, což postačuje pro mnoho aplikací. 
Automatické ostření a automatické 
vyhodnocení tvrdosti zajišťují nejvyšší 
opakovatelnost a reprodukovatelnost.
Půdorys zařízení: š 315 mm x H 615 

Duramin-150
Základní tvrdoměr pro měření v Rock-
wellově stupnici s rozsahem  
testovacího zatížení od 3 kgf do 150 kgf, 
což postačuje pro mnoho aplikací. 
Půdorys zařízení: š 220 mm x H 530 mm

Duramin-160/160-Z
Špičkový tvrdoměr pro měření v  
Rockwellově stupnici s jedinečným 
rozsahem testovacího zatížení od  
1 kgf do 250 kgf, což postačuje pro 
mnoho aplikací. 
Půdorys zařízení: š 291 mm x H 554 mm
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Struers tvrdoměry jsou vybaveny širokou nabídkou příslu-
šenství, které vám pomohou s vašimi jednotlivými operacemi 
zkoušení tvrdosti. Je k dispozici široké spektrum objektivů a 
vtlačovacích tělísek, doplňkových kovadlin různých velikostí 
a tvarů. 

Příslušenství

Měření tvrdosti

Duramin-170/170 A
Vysoce výkonný tvrdoměr pro měření 
v Rockwellově stupnici s jedinečným 
rozsahem testovacího zatížení od 1 kgf 
do 250 kgf, což postačuje pro mnoho 
aplikací. 
Půdorys zařízení: š 368 mm x H 615 mm

Duramin-600 M1/M2/M3,  
Z1/Z2/Z3
Poloautomatický univerzální tvrdoměr  
s jedinečným rozsahem testovacího  
zatížení od 1 kgf do 3000 kgf, což 
postačuje pro mnoho aplikací. 
Automatické ostření a automatické 
vyhodnocení tvrdosti zajišťují nejvyšší 
opakovatelnost a reprodukovatelnost.
Půdorys zařízení: š 380 mm x H 685 mm

Duramin-650 M1/M2/M3, 
AC1/AC2/AC3
Poloautomatický a plně automatický 
univerzální tvrdoměr s jedinečným 
rozsahem testovacího zatížení od  
1 kgf do 3000 kgf, což postačuje pro 
mnoho aplikací. Automatické ostření 
a automatické vyhodnocení tvrdosti 
zajišťují nejvyšší opakovatelnost a 
reprodukovatelnost.
Půdorys zařízení: š 368 mm x H 615 mm

Duramin-3000
Jednoúčelový tvrdoměr pro měření  
v Brinellově stupnici s rozsahem  
testovacího zatížení od 62,5 kgf do  
3000 kgf, což postačuje pro 
mnoho aplikací. Automatické ostření 
a automatické vyhodnocení tvrdosti 
zajišťují nejvyšší opakovatelnost a 
reprodukovatelnost.
Půdorys zařízení: š 350 mm x H 645 mm

Modelová řada tvrdoměrů Struers
je výsledkem mnohaletých zkušenosti  
v oboru testování kovů a tvrdosti.
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Potřebujete efektivní systém pro přípravu mineralogických a geologických nebo  
keramických vzorků? My ve Struers nabízíme zařízení a spotřební materiál 
potřebný pro výrobu tenkých výbrusů nebo nábrusů.

Mineralogické vzorky často obsahují tvrdé a měkké fáze, které vyžadují speciál-
ně upravené metody preparace. Struers je ideální pro tyto konkrétní požadavky, 
jelikož poskytuje vhodné vybavení a spotřební materiál pro fixaci vzorku na 
podložní sklíčko, zalévání a impregnaci a konečně lapování a leštění.

Příprava tenkých výbrusů pro analýzu v průchozím světle vyžaduje vysoce spe-
cializované vybavení. Struers nabízí systém, zahrnující přesné řezaní a broušení 
na jednom stroji, při přípravě několika vzorků lze dosáhnout brusné přesnosti 2 
mikronů.

Struers nabízí manuální a poloautomatické mineralogické zařízení ke zpracování 
vzorků, aby vyhověl všem variantám v objemu a velikosti vzorků, stejně tak jako 
personálnímu obsazení laboratoří. 

Discoplan-TS
Dělící a brusný stroj pro rychlou a 
ekonomickou přípravu mineralogic-
kých výbrusů. Je vybaven hrncovým 
diamantovým kotoučem a vakuovým 
držákem pro současné broušení 
až 3 vzorků do konečné tloušťky s 
přesností na 2 mikrony.
Půdorys zařízení: š 700 mm x h 370 mm

Vysoce specializované systémy pro  
mineralogickou přípravu
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Accutom-10/-100
Vysoce přesné automatické řezací 
zařízení s chytrým a intuitivním 
uživatelským rozhraním pro vyšší 
produktivitu. Na Accutom-100 je k 
dispozici i brusný režim. 
Půdorys zařízení: š 644 mm x h 720 mm 
Průměr řezného kotouče: 75-150 mm 
Průměr brusného kotouče: 100-150 mm
www.accutom.com

Mineralogie

LaboForce-Mi
Zařízení pro automatickou manipulaci 
se vzorky při přípravě mineralogických 
vzorků na jednotkách LaboPol-30/-60.
Součást adaptabilního systému 
LaboSystem.
www.newlabosystem.com

LaboPol-30
Bruska a leštička s diskem o průměru 
300 mm s proměnnou rychlostí otáček 
50 - 500 ot./min. Součást adaptabilního 
systému LaboSystem.
Půdorys zařízení: š 510 mm x h 765 mm
www.newlabosystem.com
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Nabízíme širokou škálu produktů kontrolovaného odbrušování materiálu, které 
vám pomohou při odstraňování určitého objemu nebo hloubky materiálu.

Potřebujete dosáhnout určitého cíle v elektronické součástce? Dosáhnout středu 
řady pájecích bodů neviditelných pouhým okem? Sledujete průběh únavové trhli-
ny po sobě jdoucích broušení? Provádíte postupné broušení pro kontrolu tvrdosti 
nebo testování homogenity materiálu? Nebo máte jemné PCB vzorky snadno 
podléhající deformaci při přípravě?

S pomocí Struers, můžete dosáhnout vysoké úrovně kontroly a konfigurace, 
které potřebujete, a to jak při ruční, tak automatické přípravě vzorků pro viditelné 
i skryté cíle.

Přesný způsob pro řízené  
odbrušování materiálu

TargetMaster
Mikro leštička pro FA laboratoře 
provádějící cílené odbrušování s velmi 
vysokými nároky na přesnost. Lze 
použít buď samostatně nebo s jedním 
ze dvou instalačních (set-up) stanic, 
Target Z a Target X. TargetMaster 
automaticky leští do požadovaného 
cíle s přesností několika málo mikronů.
Půdorys zařízení: š 820 mm x h 860 mm

TargetX
Set-up stanice pro skryté (vnitřní) 
cíle, nebo vady. Stanice je umístěna v 
uživatelském rentgenu (není součástí 
dodávky) a je ovládána z místa externí 
konzole, která umožňuje zarovnání 
a měření v reálném čase. U vzorků 
s viditelnými (externími) cíli, je k 
dispozici Target Z.
Půdorys zařízení: š 705 mm x h 385 mm

TargetDoser 
Automatická dávkovací stanice pro 
TargetMaster, která přesně odměřuje 
dávky potřebné suspenze a ukládá 
metody. TargetDoser je vybaven 7 
čerpadly a 10 předem naprogramova-
nými metodami a má možnost uložit 
do paměti 200 metod definovaných 
uživatelem.  
Půdorys zařízení: š 200 mm x h 550 mm

TargetZ 
TargetZ se používá pro seřízení a mě-
ření vzorků s viditelnými (externími) cíli. 
Pomocí výkonného videosystému se 
zvětšením až 680 x a monitorem 15 
“ TFT provede TargetZ jednoduchý 
úkol zmapování a přiřazení i velmi 
malých cílů.
Půdorys zařízení: š 235 mm x h 315 mm

TargetGrip
TargetGrip je naklápěcí držák vzor-
ků určený k TargetMaster. Lze do něj 
umístit zalité vzorky do průměru až 
40 mm. 
K dispozici jsou adaptéry pro větší 
vzorky (TARIN), přípravu příčných řezů 
(TARSC) a paralelní leštění (TARPA), 
jakož i adaptér o průměru 40 mm až 
25 mm (TARAD), který také slouží jako 
objímka se vzorkem pro SEM.
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TriPod
Držák vzorků pro rychlé a přesné 
leštění nezapouzdřených vzorků, 
jako jsou elektronické komponenty. 
Je nutný pouze jeden seřizovací 
šroub pro vyrovnání vzorku. Tripod 
je dodáván ve dvou verzích, jeden 
pro příčné řezání a jeden pro 
paralelní leštění.

AccuStop and AccuStop-T
Držák vzorků pro řízené ruční 
broušení jednotlivých metalografic-
kých vzorků na SiC brusném papíru. 
Opotřebení odolná, keramická 
základna umožňuje zastavit brou-
šení na nastavené hloubce vzorku 
a zajišťuje, že povrch vzorku je 
udržován zcela rovný.

AccuMeter
Měřicí stanice AccuMeter byla vyvinu-
ta speciálně pro použití s AccuStop-T. 
AccuMeter umožňuje snadné měření 
úhlu náklonu a má rozsah měření v 
mikrometrech mezi 0-25 mm v dílcích 
po 10 µm. AccuMeter lze užít i s 
AccuStop 30.  

ViaKit
Vysoce přesný nástroj pro přípravu 
až 36 kuponů najednou, dělá 
váš kuponový přípravný proces 
mnohem jednodušší. Zajišťuje, že 
je dosaženo přesných středů via na 
všech kupónech v pouhých třech 
krocích přípravy.

ViaSampler
Automatická fréza s motorizovaným 
X-Y stolem pro extrakci zkušebních 
PCB kupónů bez deformace. 
Umožňující metalografickou kontrolu 
pokovených průchozích otvorů a 
zaslepených prokovů (vias) až k 
mikronům. Pokročilý kamerový systém 
identifikuje prokovy a vybere kupón. 
Půdorys zařízení: š 882 mm x h 750 mm

ViaKit velmi usnadní přípravu vašeho kupónu. Je navržen pro 
použití s přístrojem ViaSampler a obsahuje vše, co potřebujete 
pro napichování, upevňování a přípravu kopónů. 

ViaKit

Různé
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Pro mnoho aplikací je buď požadováno, nebo výhodnější provádět testování 
nedestruktivním způsobem přímo v terénu.

Pomocí Struers lehkého přenosného zařízení a pokročilé techniky replik, může 
být dosaženo kvalitních kopií upraveného povrchu, což umožňuje kompletní 
vyhodnocení povrchu.

Pro zkoumání mikrostruktury jsme schopni zajistit kompletní řadu přenosného 
zařízení pro nedestruktivní přípravu, od základního broušení přes mechanické 
nebo elektrolytické leštění a leptání.

Transcopy technika replik může přenést mikrostrukturu z plochých povrchů, 
zatímco RepliSet systém může být také použit pro zkoumání 3D geometrie.
Mikrostruktura nebo 3D geometrie může být zkoumána přímo na místě odběru 
vzorku pomocí malého přenosného mikroskopu. Metalografické přípravy a 
vyhodnocení v terénu jsou zejména použitelné pro analýzu kvality, inspekci a 
analýzu vad v elektrárnách, v letectví, chemických továrnách apod.

Nedestruktivní zkouška materiálů 
prováděná technikou pokročilých replik

RepliSet je vynikající pro zkoumání 3D geometrie obecně 
nebo v souvislosti s korozí, lomy nebo prasklinami.

RepliSet systém může dokonce vyrobit repliky, které jsou 
rozměrově správné, mají ultra jemnou detailní reprodukci, 
stejně jako rovnou zadní stranu.

RepliSet nesmršťuje.

RepliSet systém

Přenosné polní mikroskopy
PSM-5 a PSM-10 jsou kompaktní a 
přenosné mikroskopy pro použití v 
terénu. PSM-5 nabízí až 400x zvět-
šení a PSM-10 až 600x. Oba jsou 
ideální pro zkoumání upravených 
povrchů získaných po preparaci s 
Transpol-5 nebo Movipol-5.

Movipol-5
MoviPol-5 je přenosný stroj k 
elektrolytickému leštění a leptání 
kovu. Je kompaktní, robustní a může 
být použit kdekoliv.

Transpol-5
Transpol-5 je přenosný stroj k 
metalografickému broušení / leštění, 
postaven tak, aby vydržel drsné 
polní podmínky.



Vyhněte se mechanické deformaci a uchovejte efektivitu přípravy kovových 
vzorků. Elektrolytické leštění poskytuje optimální přípravu vzorků bez deformace 
a je vhodné zejména pro homogenní materiály, pro velmi měkké materiály apod. 
Metoda je také velmi výhodná pro rychlou kontrolu svarů. V elektrolytické leštičce 
je vzorek nakonfigurován jako anoda ve vhodném elektrolytu a materiál je odstra-
něn řízeným rozpuštěním kovu. Elektrolytické leštění může být následováno 
procesem leptání, aby vyzdvihlo kontrasty v mikrostruktuře kovu.

Použitím Struers elektrolytické přípravy můžete dosáhnout elektrolytického leštění 
a leptání pomocí jediného stroje. A také zajišťujeme elektrolytické ztenčování,  
vhodné zejména pro přípravu vzorků pro TEM (Transmission Electron Microscopy).

Ušetřete si čas pomocí Struers unikátní funkce skenování k určení správného 
leštícího napětí. Maximalizujte reprodukovatelnost se Struers mikroprocesoro-
vým řízením a vestavěnou databází přípravných metod, poskytující konzistentní 
přípravné parametry.
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Časově úsporná elektrolytická  
příprava bez deformace

Pro elektrolytické leštění oceli, nerezové oceli, hliníku a 
hliníkových slitin, niklových slitin, cínu a titanu. 

Electrolyte A2

TenuPol-5
Přístroj pro automatické, elektrolytické zten-
čování vzorků pro zkoumání v transmisním 
elektronovém mikroskopu. Vzorek je leštěný 
z obou stran současně, a tímto poskytuje 
strukturu s minimální deformací během 
několika minut.
Půdorys kontrolní jednotky: 
š 385 mm x h 350 mm
Půdorys lešticí jednotky: 
š 270 mm x h 180 mm

LectroPol-5
Zařízení pro automatické, mikroprocesorem 
řízené elektrolytické leštění a leptání metalo-
grafických vzorků. Unikátní funkce skenování a 
vestavěných metod poskytuje krátké přípravné 
časy a vysokou reprodukovatelnost. Ideální pro 
rychlou kontrolu kvality.
Půdorys kontrolní jednotky: 
š 385 mm x h 350 mm 
Půdorys lešticí jednotky: 
š 220 mm x h 350 mm

Různé



Extrahujte znalosti se správním 
systémem Scentis Lab

Představte si pracovní den, kdy jsou všechny vaše laboratorní údaje shromáždě-
né na jednom místě a logicky uspořádány. Kde jsou zprávy generovány automa-
ticky a výsledky jsou okamžitě sděleny vašim kolegům. 

Scentis je Inteligentní laboratorní systém, přinášející tuto skutečnost do vaší 
laboratoře - s bezkonkurenční flexibilitou, rychlostí a jednoduchostí.

Použijte Scentis k získání snímků, shromažďujte přidružené údaje, měřte a 
analyzujte. Použijte Scentis pro archivaci a správu dat a extrahujte znalosti -  
od stolních počítačů až po podnikovou úroveň.

Scentis
Inteligentní laboratorní software 
pro systémový management a 
zprávu dat, vyvinutý speciálně pro 
metalografické laboratoře. Shroma-
žďuje snímky z mikroskopů a údaje 
z metalografického přípravného 
zařízení a tvrdoměrů a ukládá data 
na jednom místě.

Scentis Image
Řada sofistikovaných modulů 
analýzy obrazu. Pomocí Scentis 
můžete zakoupit pouze obrazové 
moduly, které potřebujete. Vyberte si 
mezi 9 moduly, např. modul měření 
velikosti zrn a modul měření podílu 
více fází.
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Zobrazovací

Struers je výzvou pro konvenční technologie, nabízí specializovaný systém 
analýzy dvou obrazů, který řeší časově náročná polohování a seřizování.
Jedinečný invertovaný optický systém s automatickým osvětlením, ostřením a 
kalibrací šetří čas, omezuje manuální zásahy a chyby měření. Tyto samostat-
né, specializované zobrazovací nástroje vám umožňují jednoduše dosáhnout 
přesné a cenově příznivé kontroly / ověření, měření a vytváření zpráv - řešení 
„vše v jednom“.

StructureExpert Weld-5/-11
Systém pro obrazovou analýzu 
měření svaru. Skládá se z kompak-
tního pouzdra, LED osvitu, digitální 
kamery s motorizovaným zoomem a 
softwarem pro měření a reporting.
Půdorys zařízení: š 248 mm x h 220 mm

StructureExpert
Specializovaný systém zobrazování pro 
verifikaci mikrostruktur a měření rozměrů.
Uživatelské rozhraní je orientované 
na snadné a opakovatelné provádění 
pracovních postupů.
Půdorys zařízení: š 200 mm x h 500 mm

Jednoúčelové ověření obrazu
Řešení „vše v jednom“.
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O společnosti Struers
Struers je světovým lídrem v oblasti metalografických inovací. Vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme zařízení a 
spotřební materiály pro preparaci metalografického povrchu pevných materiálů, čímž pomáháme našim 
zákazníkům realizovat maximální produktivitu a výkonnost v laboratořích a výrobních závodech po celém 
světě. Společnost Struers má centrálu v dánské Kodani a pobočky ve 24 zemích. Zaměstnanci společnosti 
Struers včetně zkušených metalografů a kvalifikovaných servisních techniků pracují na strategicky umístěných 
globálních pracovištích a jsou podporovaní celosvětovou sítí dealerů.  

Více
Kontaktujte obchodního zástupce Struers nebo navštivte www.struers.com

Nakupujte spotřební zboží  
na e-shopu Struers!  
e-shop.struers.com

Struers ApS
Pederstrupvej 84 
DK-2750 Ballerup, Denmark
 
Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk
www.struers.com

AUSTRALIA & NEW ZEALAND
Struers Australia
27 Mayneview Street
Milton QLD 4064
Australia
Phone +61 7 3512 9600
Fax +61 7 3369 8200
info.au@struers.dk

BELGIQUE (Wallonie)
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny  
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430 
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

BELGIUM (Flanders)
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

CANADA
Struers Ltd.
7275 West Credit Avenue
Mississauga, Ontario L5N 5M9
Phone +1 905-814-8855
Fax +1 905-814-1440
info@struers.com

CHINA
Struers Ltd.
No. 1696 Zhang Heng Road
Zhang Jiang Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P.R. China
Phone +86 (21) 6035 3900
Fax +86 (21) 6035 3999
struers@struers.cn

CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
Struers GmbH Organizační složka
vědeckotechnický park
Přílepská 1920,
CZ-252 63 Roztoky u Prahy
Phone +420 233 312 625
Fax +420 233 312 640
czechrepublic@struers.de
slovakia@struers.de

DEUTSCHLAND 
Struers GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 5
D- 47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 486-0
Fax +49 (0) 2154 486-222
verkauf@struers.de

FRANCE
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F-94507 Champigny  
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430 
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

HUNGARY 
Struers GmbH 
Magyarországi Fióktelep 
Tatai ut 53 
2821 Gyermely 
Phone +36 (34) 880546 
Fax +36 (34) 880547 
hungary@struers.de

IRELAND
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution@ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

ITALY
Struers Italia
Via Monte Grappa 80/4
20020 Arese (MI)
Tel. +39-02/38236281
Fax +39-02/38236274
struers.it@struers.it 

JAPAN
Marumoto Struers K.K.
Takara 3rd Building
18-6, Higashi Ueno 1-chome
Taito-ku, Tokyo 110-0015 
Phone +81 3 5688 2914 
Fax +81 3 5688 2927
struers@struers.co.jp

NETHERLANDS
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

NORWAY
Struers ApS, Norge
Sjøskogenveien 44C
1407 Vinterbro
Telefon +47 970 94 285
info@struers.no 

ÖSTERREICH
Struers GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Betriebsgebiet Puch Nord 8
5412 Puch
Telefon +43 6245 70567
Fax +43 6245 70567-78
austria@struers.de

POLAND
Struers Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków
Phone +48 12 661 20 60
Fax +48 12 626 01 46 
poland@struers.de

ROMANIA
Struers GmbH, Sucursala Bucuresti
Str. Preciziei nr. 6R
062203 sector 6, Bucuresti
Phone +40 (31) 101 9548 
Fax +40 (31) 101 9549
romania@struers.de

SCHWEIZ
Struers GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Weissenbrunnenstraße 41
CH-8903 Birmensdorf 
Telefon +41 44 777 63 07 
Fax +41 44 777 63 09
switzerland@struers.de

SINGAPORE
Struers Singapore
627A Aljunied Road,  
#07-08 BizTech Centre
Singapore 389842
Phone +65 6299 2268 
Fax +65 6299 2661
struers.sg@struers.dk

SPAIN 
Struers España 
Camino Cerro de los Gamos 1
Building 1 - Pozuelo de Alarcón
CP 28224 Madrid 
Teléfono +34 917 901 204 
Fax +34 917 901 112
struers.es@struers.es

SUOMI
Struers ApS, Suomi
Hietalahdenranta 13
00180 Helsinki
Puhelin +358 (0)207 919 430
Faksi +358 (0)207 919 431
finland@struers.fi

SWEDEN
Struers Sverige
Box 20038
161 02 Bromma
Telefon +46 (0)8 447 53 90 
Telefax +46 (0)8 447 53 99
info@struers.se

UNITED KINGDOM
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution @ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

USA
Struers Inc.
24766 Detroit Road
Westlake, OH 44145-1598
Phone +1 440 871 0071 
Fax +1 440 871 8188
info@struers.com


