
HÌNH ẢNH VÀ THÔNG TIN 
SẢN PHẨM

MÁY KÉO – NÉN ĐA NĂNG 
10 TẤN (100KN)



Máy kéo, nén đa năng điều khiển tự động bằng máy tính

(Máy thí nghiệm vải địa kỹ thuật)

Model: WDW-100D

Hãng sản xuất: Longchen

Ứng dụng: 

Thiết bị sử dụng phần mềm chuyên dụng, điều khiển từ máy 
tính Sevor cho phép người dùng thiết lập các thông số cho 
các loại thử nghiệm khác nhau, cài đặt tốc độ thử kéo theo 
yêu cầu của thí nghiệm.

Phần mềm được viết chuyên dụng cho các loại báo cáo thử 
nghiệm khác nhau, cho phép lực chọn biểu độ hiển thị tương 
quan giữa các thông số cài đặt như cường độ, độ giãn dài, 
thời gian, lực...cho phép người dùng tự thiết kế các Form 
báo cáo theo từng thí nghiệm khác nhau, kêts xuất kết quả 
qua phần World, Excell, pdf hoặc các thiết lập khác, in dễ 
dàng qua máy in văn phòng.

Được sử dụng thí nghiệm các loại vật liệu khác nhau: Vải địa 
kỹ thuật, bấc thấm, thạch cao, dây điện, ống cao su, gỗ, 
nilon, CBR, Marshall các loại vật liệu cần độ chính xác cao, 
lực phá huỷ thấp



Các thông số kỹ thuật chính

Công suất tải tối đa 100KN

Độ phân giản: 1N

Sai số tương đối: ±1%

Phạm vi đo biến dạng: 0,2% - 100%

Tốc độ thử nghiệm: 0,01 - 500mm/phút (tuỳ chỉnh theo 
yêu cầu của người sử dụng)

Khoảng cách thử kéo: 0-900mm

Khoảng cách thử nén : 0-900mm

Chiều rộng kiểm tra: 400mm

Nguồn điện: 220V/50Hz; 0,75kW

Kích thươc máy: 720x520x1850mm

Trọng lượng máy chủ: khoảng 450kg



ƯU ĐIỂM 

• Hành trình kéo – nén của máy 900mm => có thể kéo được các vật
liệu độ giãn lớn (cao su, nilon, nhự…….)

• Khoảng hở ngang 400mm (có thể thử uốn gạch men khi mua thêm
bộ gá)

• Tất cả các bo card điều khiển nằm trên máy chính, không phụ thuộc
vào máy tính PC, giúp việc nâng cấp máy tính dễ dàng hoặc có thể
sử dung bất cứ PC, Laptop nào để hoạt động >< với các máy khác có
thiết kế Card điều khiên trên PC việc thay thế PC là rất khó khă.

• Kết nối PC đơn giản bằng 1 dây qua cổng USB, tương thích với tất
cả các máy tính chạy Windows

• Phần mềm chuyên dung cho phép tuỳ chỉnh dễ dàng theo các thí
nghiệm



Máy kéo – nén WDW-100
Được lắp tại Viện Vật liệu xây dựng



Máy kéo – nén WDW-100
Được lắp tại Sở giao thông vận tải Long An



Máy kéo – nén WDW-100
Được lắp tại BẮC NINH

PHÒNG LAS-XD 926



Máy kéo – nén WDW-100
Được lắp tại HÀ NỘI
PHÒNG LAS-XD 670



Máy kéo – nén WDW-100
Được lắp tại THANH HOÁ

PHÒNG LAS-XD 387


