
AP Dinamometre
1937'den beri Dinamometrelerde 
Dünya Lideri

Kuvvet Ölçüm Cihazları



Dillon Dinamometre — Daha iyisini kimse yapamadı!

İlk olarak telgraf-telefon hatlarının gerginliğini ölçmek 
için tasarlanmış olan dinamometre sınırsız alanda 
kullanım gören bir kuvvet ölçüm ve tartım cihazı haline 
gelmiştir. Askı kantarı olarak kullanıldığı gibi asma köprü 
çelik halatları, havai enerji nakil hatları tesisi, sahada 
zincir-halat testi gibi hassas kuvvet ölçümü gerektiren bir 
çok farklı alanda kullanım görmektedirler.

Tüm dünyada en fazla kullanıma sahip Dillon 
dinamometreleri "Dünya Lideri" konumundadır. 
Sağlam yapıları, en iyi malzemelerin ve üstün 
nitelikli kaplamaların kullanımıyla en zorlu şartlarda 
yıllarca hizmet verirler: Askeri araçlar üzerinde de 
kullanılmaktadırlar, sahada ölçüm işlerinde kaba 
şekillerde de... Dünya genelindeki firmaların 
sözleşmeli tedarikçisi olan Dillon, AP dinamometre-
nin sizin de zorlu şartlardaki uygulamalar için 
beklentinizi karşılayacağından emindir.

Kalibrasyon Sertifikası

Her Dillon AP Dinamometre, ister yeni, ister 
bakımdan geçmiş olsun, Amerikan Ulusal 
Metroloji Enstitüsü(NIST)'ne geriye doğru 
takibi olan, tarihli, imzalı Kalibrasyon 
Sertifikasıyla size ulaşır. Her cihazın fabrikadan 
çıkmadan önce deneyimli teknisyenler 
tarafından kalibre edilmesiyle parçaların 
gerektiği şekilde ayarlanmış ve cihazın 
tolerans dahilinde ölçüm yaptığı garanti altına 
alınmış olur. 

Dünya çapında distribütör ağı

Dillon, dünya geneline yayılmış distribütör 
ağıyla müşterilerine hizmet vermektedir. 
Kanada ve Amerika dışında 57 ülkeye hizmet 
götürülmektedir. Her Dillon distribütörü 
uygulama, satış ve ürün desteği vermektedir. 
Deneyimli temsilciler kuvvet ölçümü alanında 
tecrübeye sahiptirler ve her adeta her 
ihtiyacınıza cevap verirler.  

Yaygın Uygulamalar

Havai nakil hatları

Yük İzleme

Uçak Motorları

Enerji nakil hatları



Sahip oldugu tüm özelliklerle —
Dillon Dinamometreleri Standartları Belirler

Geniş mapa kulakları çoğu kanca ve 
bağlantı ekipmanına uyar.

Yüke maruz her parça yüksek standartlara 
sahiptir. Isıl işlemli ve hassas toleranslıdırlar.

Dayanıklı elktrostatik toz boya 
üstün koruma sağlar.

Merkez hattı dışına alınmış yük hücresi 
gerilim kuvveti ölçümünü kolaylaştırır.

CE onayı: Tümünde mevcut
                   (25 ton hariç). 

ASME b30.26 uyumluluk: 
10.000 Kg (20.000 lb) ve altı.

Doğruluk: Hassas sonuşlar için 
tam kapasitenin ± % 0.5'i.

Kapasite ve çözünürlük'te geniş 
ürün seçeneği ihtiyacınıza 
kesinlikle cevap verecektir. 

Neredeyse her ortamda 
kullanmanız için geniş ısı aralığı  
(-45 ile 60°C / -50 ile140°F arası)

Aşırı yüke karşı yüksek güvenlik katsayısı 
ve uzun ömür. 

Pil gerektirmez.

En iyi taşıma veya değer okuma 
seçeneği için farklı kadran çapları. 

Anti-parallax yansımasız ekran 
camına sahip kadran ve ibre her 
açıdan doğru okuma sağlar.

Maximum kolu ulaşılan pik 
değerini gösterir ve kolayca 
geri alınır.

Sıfırlama ayarı ile dara 
alınabilmektedir(arkada).

Yüksek dayanıma sahip gövde 
darbelere dirençlidir.

5"  (125 mm) çapındaki AP dinamometre sert sünger döşeli ABS plastik taşıma çantasıyla 
gelir.  15.000 Kg (30,000 lb) ve üstü kapasitedekiler ağır hizmet tipi ahşap sandık içinde 
gelir. 10" (250 mm)ekran çapına sahip 10.000 Kg'a (20.000 lb) kadar dinamometreler için 
opsiyonel çelik taşıma çantası mevcuttur.  
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AP Mekanik Dinamometre
Kapasite ve Tartım/Ölçüm Adımları

Standart Dışı Sıfır Konumu

20.000 libreye kadar olan kapasitelerde 
sıfır konumu saat 12, 3 veya 6 yönünde 
olabilmektedir. Fotoğrafta sıfır konuma 
saat 12 yönünde olan cihaz 
görülmektedir. 

Opsiyonel Özellikler
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Dillon is part of Avery Weigh-Tronix. Avery Weigh-Tronix is a trademark of the Illinois Tool 
Works group of companies whose ultimate parent company is Illinois Tool Works Inc 
("Illinois Tool Works"). Copyright ©  2019 Illinois Tool Works. All rights reserved. This 
publication is issued to provide outline information only and may not be regarded as a  
representation relating to the products or services concerned. This publication was correct 
at the time of going to print, however Avery Weigh-Tronix reserves the right to alter 
without notice the specification, design, price or  conditions of supply of any product or 
service at any time.

A division of Avery Weigh-Tronix, LLC 

Özellikler e ebatlarla ilgili detaylı bilgiler 
distribütörünüzden istenebilir.

Dillon aynı zamanda yüksek hassasiyete 
sahip elektronik dinamometre ve halat 
üzerine takılabilen gerilme kuvveti ölçüm 
cihazları da üretmektedir.

Standard Sıfır Konumu

5" ve 10" dinamometrelerde standart 
sıfır konumu yukarıdaki fotoğrafta 
görüldüğü gibi saat 9 yönündedir.

Aşırı Yük Koruma ve Kuvvet 
Ölçüm - Tartım Ekipmanları 

Uzmanlara danışın:  Dillon distribötürleri size 
uygulama danışmanlığından ürün seçimine kadar 
aklınızdaki sorular için yardımcı olur ve satış 
sonrasında da her zman için destek vermeye 
devam eder. Satış ve servis temsilcileri kuvvet 
ölçümü konusunda endüstride bulabileceğiniz en 
geniş bilgiye sahip, konusunda uzman kişilerdir. 
Tüm ölçüm, tartım, kontrol ihtiyaçlarınız için 
kendilerine danışmanızı öneririz.

Çobançeşme Gençosman Sok. No:10 
34196 Yenibosna-İSTANBUL 

Tel:    0212-639 20 95 -96
Faks: 0212-639 32 19 

Mail: mail@utingelektronik.com 
http://www.utingelektronik.com 

® 

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ:

Libre(pound) Kapasiteliler
5" (125 mm) Kadran Çapı 10" (250 mm) Kadran Çapı

Kilogram Kapasiteliler
5" (125 mm) Kadran Çapı 10" (250 mm) Kadran Çapı

Parça No:            Kapasite x Çözünürlük       Parça No:            Kapasite x Çözünürlük

Parça No:            Kapasite x Çözünürlük       Parça No:            Kapasite x Çözünürlük

* 50.000 Kg'da CE onayı yoktur.   ASME b30.26 uyumlular: 10.000 Kg (20.000 lb) ve altındakiler


