
PROMOTION
2021
รายการส่งเสริมการขาย ประเทศไทยรายการส่งเสริมการขาย ประเทศไทย



ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

ระบบ ระบบ Manual focus

FALCON 401P

 

แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 5gf – 2kgf ทั้งหมด 11 ระดับน้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 5gf – 2kgf ทั้งหมด 11 ระดับ
เลนส์ตาแบบดิจิตอล (Electronic microscope)
แท่นยึดวัตถุ (Turret) หมุนปรับแบบอัตโนมัติ 6 ตำาแหน่ง
ติดตั้งหัวกด 1 ตำาแหน่ง พร้อมใช้งานเมื่อส่งมอบ
สามารถเพิ่มหัวกดทดสอบ ได้อีก 1 ตำาแหน่ง
ปุ่มปรับแกน Z แบบ manual
หน่วยความจำาภายในตัวเครื่อง และสามารถเชื่อมต่อ USB ได้
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว (Embedded)
จอแสดงผลข้อมูล (I-TOUCH™) ควบคุมโดยระบบสัมผัส

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น

เลนส์วัตถุกำาลังขยาย 10X และ 50X
หัวกดแบบ Micro Vickers พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/-400HMV1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ฐานวางชิ้นงานแบบไมโครมิเตอร์ X-Y ขนาด 100x100 มม. 
สามารถปรับการเคลื่อนที่ได้แกนละ 25 มม.
หัวจับสำาหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก (UN-XLECHUCK)

ปรับโฟกัสภาพแบบ manual
ระบบคำานวณค่าความแข็งจากเลนส์ตา
สามารถเปลี่ยนหน่วยค่าความแข็งเป็นสเกลอื่นๆ ได้
การตั้งค่าความแข็ง (limit setting)

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต

คุณลักษณะ:คุณลักษณะ:  
 

ภาษา:ภาษา:   
   อุปกรณ์ประกอบ:   อุปกรณ์ประกอบ:   

ซอฟแวร์:ซอฟแวร์:   

รายละเอียดอื่นๆ: รายละเอียดอื่นๆ:   

MICRO VICKERS/KNOOP

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

รับประกันคุณภาพตัวเครื่องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง

เมื่อลงทะเบียนผู้เมื่อลงทะเบียนผู้
ใช้งานระบบใช้งานระบบ

นาน 15 ปนาน 15 ปีี นาน 15 ปนาน 15 ปีี

   ฿ 369,000,-
PROMOTIONAL PACKAGE PRICE



 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง  

ระบบระบบ Manual focus / อ่านค่าแบบอัตโนมัติอ่านค่าแบบอัตโนมัติ

FALCON 401AM
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 5gf – 2kgf ทั้งหมด 11 ระดับน้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 5gf – 2kgf ทั้งหมด 11 ระดับ
เลนส์ตาแบบดิจิตอล (Electronic microscope)
แท่นยึดวัตถุ (Turret) หมุนปรับแบบอัตโนมัติ 6 ตำาแหน่ง
ติดตั้งหัวกด 1 ตำาแหน่ง พร้อมใช้งานเมื่อส่งมอบ
สามารถเพิ่มหัวกดทดสอบ ได้อีก 1 ตำาแหน่ง
ปุ่มปรับแกน Z แบบ manual
หน่วยความจำาภายในตัวเครื่อง และสามารถเชื่อมต่อ USB ได้
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว (Embedded)
จอแสดงผลข้อมูล (I-TOUCH™) ควบคุมโดยระบบสัมผัส

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น

เลนส์วัตถุกำาลังขยาย 10X และ 50X
หัวกดแบบ Micro Vickers พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/-400HMV1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ฐานวางชิ้นงานแบบไมโครมิเตอร์ X-Y ขนาด 100x100 มม. 
สามารถปรับการเคลื่อนที่ได้แกนละ 25 มม.
หัวจับสำาหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก (UN-XLECHUCK)

ปรับโฟกัสภาพแบบ manual
ระบบคำานวณค่าความแข็งจากเลนส์ตา
สามารถเปลี่ยนหน่วยค่าความแข็งเป็นสเกลอื่นๆ ได้
การตั้งค่าความแข็ง (limit setting)

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต

มีชุดซอฟแวร์ประมวลผล IMPRESSIONS™IMPRESSIONS™ Software  
ระบบ Manual focus / อ่านค่าแบบอัตโนมัติ
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 5gf – 2kgf ทั้งหมด 11 ระดับน้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 5gf – 2kgf ทั้งหมด 11 ระดับ
ระบบกล้อง CCD ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล
แท่นยึดวัตถุ (Turret) หมุนปรับแบบอัตโนมัติ 6 ตำาแหน่ง
ติดตั้งหัวกด 1 ตำาแหน่ง พร้อมใช้งานเมื่อส่งมอบ
สามารถเพิ่มหัวกดทดสอบ ได้อีก 1 ตำาแหน่ง
ปุ่มปรับแกน Z แบบ manual
พื้นที่เก็บข้อมูลบน SSD, USB หรือ HDD
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว (Embedded)
จอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว พร้อม mouse & keyboard
เลนส์ตาแบบ Analogue หรือ Digital (optional) 

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น

เลนส์วัตถุกำาลังขยาย 10X และ 50X
หัวกดแบบ Micro Vickers พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/-400HMV1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ฐานวางชิ้นงานแบบไมโครมิเตอร์ X-Y ขนาด 100x100 มม. 
สามารถปรับการเคลื่อนที่ได้แกนละ 25 มม.
หัวจับสำาหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก (UN-XLECHUCK)

ปรับโฟกัสภาพแบบ manual
อ่านค่ารอยกดแบบอัตโนมัติ (AM)
สามารถเปลี่ยนหน่วยค่าความแข็งเป็นสเกลอื่นๆ ได้
สามารถกำาหนดรูปแบบ Pattern, CHD, Kic ได้ แบบ manual
การตั้งค่าความแข็ง (limit setting)
สามารถรายงานผลการทดสอบได้ (Report generator)

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต

คุณลักษณะ:คุณลักษณะ: 

ภาษา:ภาษา:  
อุปกรณ์ประกอบ:อุปกรณ์ประกอบ:    
 

ซอฟแวร์:ซอฟแวร์:   

รายละเอียดอื่นๆ:รายละเอียดอื่นๆ:  

รายการนี้รวม :  รายการนี้รวม :  
จจอประมวลผล External i-cube, อประมวลผล External i-cube, 
Embedded หน้าจอขนาด 15” ระบบสัมผัส, Embedded หน้าจอขนาด 15” ระบบสัมผัส, 
เมาส์และคีย์บอร์ดเมาส์และคีย์บอร์ด

MICRO VICKERS/KNOOP

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

รับประกันคุณภาพตัวเครื่องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง

เมื่อลงทะเบียนผู้เมื่อลงทะเบียนผู้
ใช้งานระบบใช้งานระบบ

นาน 15 ปนาน 15 ปีี

   ฿ 369,000,-    ฿ 539,000,-
PROMOTIONAL PACKAGE PRICE



 

ระบบ ระบบ Auto focus / อ่านค่าแบบอัตโนมัติ อ่านค่าแบบอัตโนมัติ

FALCON 501AF
มีชุดซอฟแวร์ประมวลผล IMPRESSIONS™IMPRESSIONS™ Software  
ระบบ Auto focus / อ่านค่าแบบอัตโนมัติ
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ปุ่มปรับแกน Z แบบ Motorized
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 5gf – 2kgf ทั้งหมด 11 ระดับน้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 5gf – 2kgf ทั้งหมด 11 ระดับ
ระบบกล้อง CCD ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล
แท่นยึดวัตถุ (Turret) หมุนปรับแบบอัตโนมัติ 6 ตำาแหน่ง
ติดตั้งหัวกด 1 ตำาแหน่ง พร้อมใช้งานเมื่อส่งมอบ
สามารถเพิ่มหัวกดทดสอบ ได้อีก 1 ตำาแหน่ง
ปรับแกน Z แบบ Motorized ด้วยระบบ Ball bearing ความละเอียดสูง
พื้นที่เก็บข้อมูลบน SSD, USB หรือ HDD
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว (Embedded), I7
จอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว พร้อม mouse & keyboard

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น

เลนส์วัตถุกำาลังขยาย 10X และ 50X
หัวกดแบบ Micro Vickers พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/-400HMV1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ฐานวางชิ้นงานแบบไมโครมิเตอร์ X-Y ขนาด 100x100 มม. 
สามารถปรับการเคลื่อนที่ได้แกนละ 25 มม.
หัวจับสำาหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก (UN-XLECHUCK)
*Optional : เลนส์ตาแบบ Digital (Falcon501AF/DC model) 

ปรับโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ Auto focus (AF)
อ่านค่ารอยกดแบบอัตโนมัติ (AM)
สามารถเปลี่ยนหน่วยค่าความแข็งเป็นสเกลอื่นๆ ได้
สามารถกำาหนดรูปแบบ Pattern, CHD, Kic ได้ แบบ manual
การตั้งค่าความแข็ง (limit setting)
สามารถรายงานผลการทดสอบได้ (Report generator)

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต

รายการนี้รวม : รายการนี้รวม : 
EEmbedded I7 PC ขนmbedded I7 PC ขนาด 15” ระบบสัมผัส, าด 15” ระบบสัมผัส, 
เมาส์และคีย์บอร์ดเมาส์และคีย์บอร์ด

MICRO VICKERS/KNOOP

UP TO

DUAL OPTICAL
CHANNEL*

DUAL OPTICAL
CHANNEL*

DUAL OPTICAL
CHANNEL*

DUAL OPTICAL
CHANNEL*

CCD

DUAL OPTICALDUAL OPTICAL
CHANNELCHANNEL

คุณลักษณะ:คุณลักษณะ:  
 

ภาษา:ภาษา:   
   อุปกรณ์ประกอบ:   อุปกรณ์ประกอบ:   

ซอฟแวร์:ซอฟแวร์:   

รายละเอียดอื่นๆ: รายละเอียดอื่นๆ:   

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

รับประกันคุณภาพตัวเครื่องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง

เมื่อลงทะเบียนผู้เมื่อลงทะเบียนผู้
ใช้งานระบบใช้งานระบบ

นาน 15 ปนาน 15 ปีี นาน 15 ปนาน 15 ปีี

   ฿ 619,000.-

PROMOTIONAL PACKAGE PRICE

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

501AF

   ฿ 679,000.-
501AF/DC



 

501AF FALCON 501FAP
มีชุดซอฟแวร์ประมวลผล IMPRESSIONS™IMPRESSIONS™ Software  
ระบบ Auto focus / อ่านค่าแบบอัตโนมัติ
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ปุ่มปรับแกน Z แบบ Motorized
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 5gf – 2kgf ทั้งหมด 11 ระดับน้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 5gf – 2kgf ทั้งหมด 11 ระดับ
ระบบกล้อง CCD ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล
แท่นยึดวัตถุ (Turret) หมุนปรับแบบอัตโนมัติ 6 ตำาแหน่ง
ติดตั้งหัวกด 1 ตำาแหน่ง พร้อมใช้งานเมื่อส่งมอบ
สามารถเพิ่มหัวกดทดสอบ ได้อีก 1 ตำาแหน่ง
ปรับแกน Z แบบ Motorized ด้วยระบบ Ball bearing ความละเอียดสูง
พื้นที่เก็บข้อมูลบน SSD, USB หรือ HDD
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว (Embedded), I7
จอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว พร้อม mouse & keyboard

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น

เลนส์วัตถุกำาลังขยาย 10X และ 50X
หัวกดแบบ Micro Vickers พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/-400HMV1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ฐานวางชิ้นงานแบบไมโครมิเตอร์ X-Y ขนาด 100x100 มม. 
สามารถปรับการเคลื่อนที่ได้แกนละ 25 มม.
หัวจับสำาหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก (UN-XLECHUCK)
*Optional : เลนส์ตาแบบ Digital (Falcon501AF/DC model) 

ปรับโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ Auto focus (AF)
อ่านค่ารอยกดแบบอัตโนมัติ (AM)
สามารถเปลี่ยนหน่วยค่าความแข็งเป็นสเกลอื่นๆ ได้
สามารถกำาหนดรูปแบบ Pattern, CHD, Kic ได้ แบบ manual
การตั้งค่าความแข็ง (limit setting)
สามารถรายงานผลการทดสอบได้ (Report generator)

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต

มีชุดซอฟแวร์ประมวลผล IMPRESSIONS™IMPRESSIONS™  Software  
ระบบทดสอบแบบอัตโนมัติ (Motorized X-Y-Z)
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ปรับแกน Z และแกน X-Y แบบ Motorized 
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 5gf – 2kgf ทั้งหมด 11 ระดับน้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 5gf – 2kgf ทั้งหมด 11 ระดับ
ระบบกล้อง CCD ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล
แท่นยึดวัตถุ (Turret) หมุนปรับแบบอัตโนมัติ 6 ตำาแหน่ง
ติดตั้งหัวกด 1 ตำาแหน่ง พร้อมใช้งานเมื่อส่งมอบ
สามารถเพิ่มหัวกดทดสอบ ได้อีก 1 ตำาแหน่ง
ปรับแกน Z แบบ Motorized ด้วยระบบ Ball bearing ความละเอียดสูง
พื้นที่เก็บข้อมูลบน SSD, USB หรือ HDD
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว (Embedded), I7
จอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว พร้อม mouse & keyboard

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น

เลนส์วัตถุกำาลังขยาย 10X และ 50X
หัวกดแบบ Micro Vickers พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/-400HMV1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ฐานวางชิ้นงานแบบ CNC X-Y stage ขนาด 267 x 188 mm, 
ระยะเคลื่อนที่ 100 x 100 mm (รับน้ำาหนักสูงสุด 100 kg)
หัวจับสำาหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก (UN-XLECHUCK)
*Optional : เลนส์ตาแบบ Digital (Falcon501FAP/DC model) 

ปรับโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ Auto focus (AF)
อ่านค่ารอยกดแบบอัตโนมัติ (AM)
เลนส์มุมกว้าง Overview camera 
สามารถเปลี่ยนหน่วยค่าความแข็งเป็นสเกลอื่นๆ ได้
สามารถกำาหนดรูปแบบ Pattern, CHD, Kic ได้ แบบอัตโนมัติ
ตรวจจับขอบชิ้นงานอัตโนมัติ (Edge detection)
การตั้งค่าความแข็ง (limit setting)
สามารถรายงานผลการทดสอบได้ (Report generator)

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต

รายการนี้รวม : รายการนี้รวม : 
EEmbedded I7 PC ขนmbedded I7 PC ขนาด 15” ระบบสัมผัส, าด 15” ระบบสัมผัส, 
เมาส์และคีย์บอร์ดเมาส์และคีย์บอร์ด

รายการนี้รวม :รายการนี้รวม :
Embedded Embedded I7 PC ขนาด I7 PC ขนาด 15” ระบบสัมผัส, 15” ระบบสัมผัส, 
เมาส์และคีย์บอร์ดเมาส์และคีย์บอร์ด

ระบบทดสอบแบบอัตโนมัติ ระบบทดสอบแบบอัตโนมัติ (Motorized X-Y-Z)

MICRO VICKERS/KNOOP

UP TO

DUAL OPTICAL
CHANNEL*

DUAL OPTICAL
CHANNEL*

DUAL OPTICAL
CHANNEL*

DUAL OPTICAL
CHANNEL*

CCD

DUAL OPTICALDUAL OPTICAL
CHANNELCHANNEL

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

คุณลักษณะ:คุณลักษณะ:  
 

ภาษา:ภาษา:   
   อุปกรณ์ประกอบ:   อุปกรณ์ประกอบ:   

ซอฟแวร์:ซอฟแวร์:   

รายละเอียดอื่นๆ: รายละเอียดอื่นๆ:   

รับประกันคุณภาพตัวเครื่องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง

เมื่อลงทะเบียนผู้เมื่อลงทะเบียนผู้
ใช้งานระบบใช้งานระบบ

นาน 15 ปนาน 15 ปีี

   ฿ 859,000.-

PROMOTIONAL PACKAGE PRICE

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

501FAP

   ฿ 913,000.-
501FAP/DC

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

   ฿ 679,000.-



ระบบระบบ Manual focus

FALCON 459P
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 200gf – 62.5kgf ทั้งหมด 22 ระดับน้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 200gf – 62.5kgf ทั้งหมด 22 ระดับ
เลนส์ตาแบบดิจิตอล (Electronic microscope)
แท่นยึดวัตถุ (Turret) หมุนปรับแบบอัตโนมัติ 6 ตำาแหน่ง
ติดตั้งหัวกด 1 ตำาแหน่ง พร้อมใช้งานเมื่อส่งมอบ
สามารถเพิ่มหัวกดทดสอบ ได้อีก 1 ตำาแหน่ง
ปุ่มปรับแกน Z แบบ manual
หน่วยความจำาภายในตัวเครื่อง และสามารถเชื่อมต่อ USB ได้
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว (Embedded)
จอแสดงผลข้อมูล (I-TOUCH™) ควบคุมโดยระบบสัมผัส

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น

เลนส์วัตถุกำาลังขยาย 10X และ 20X
หัวกดแบบ Micro Vickers พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/-400HMV1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ฐานวางชิ้นงานแบบไมโครมิเตอร์ X-Y ขนาด 100x100 มม. 
สามารถปรับการเคลื่อนที่ได้แกนละ 25 มม.
หัวจับสำาหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก (UN-XLECHUCK)

ปรับโฟกัสภาพแบบ manual
ระบบคำานวณค่าความแข็งจากเลนส์ตา
สามารถเปลี่ยนหน่วยค่าความแข็งเป็นสเกลอื่นๆ ได้
การตั้งค่าความแข็ง (limit setting)

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต

MICRO VICKERS/KNOOP/BRINELL
คุณลักษณะ:คุณลักษณะ:  
 

ภาษา:ภาษา:   
   อุปกรณ์ประกอบ:   อุปกรณ์ประกอบ:   

ซอฟแวร์:ซอฟแวร์:   

รายละเอียดอื่นๆ:รายละเอียดอื่นๆ:    

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

รับประกันคุณภาพตัวเครื่องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง

เมื่อลงทะเบียนผู้เมื่อลงทะเบียนผู้
ใช้งานระบบใช้งานระบบ

นาน 15 ปนาน 15 ปีี

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

   ฿ 419,000,-
PROMOTIONAL PACKAGE PRICE



ระบบ ระบบ Manual focus / อ่านค่าแบบอัตโนมัติอ่านค่าแบบอัตโนมัติ

FALCON 459AM
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 200gf – 62.5kgf ทั้งหมด 22 ระดับน้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 200gf – 62.5kgf ทั้งหมด 22 ระดับ
เลนส์ตาแบบดิจิตอล (Electronic microscope)
แท่นยึดวัตถุ (Turret) หมุนปรับแบบอัตโนมัติ 6 ตำาแหน่ง
ติดตั้งหัวกด 1 ตำาแหน่ง พร้อมใช้งานเมื่อส่งมอบ
สามารถเพิ่มหัวกดทดสอบ ได้อีก 1 ตำาแหน่ง
ปุ่มปรับแกน Z แบบ manual
หน่วยความจำาภายในตัวเครื่อง และสามารถเชื่อมต่อ USB ได้
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว (Embedded)
จอแสดงผลข้อมูล (I-TOUCH™) ควบคุมโดยระบบสัมผัส

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น

เลนส์วัตถุกำาลังขยาย 10X และ 20X
หัวกดแบบ Micro Vickers พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/-400HMV1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ฐานวางชิ้นงานแบบไมโครมิเตอร์ X-Y ขนาด 100x100 มม. 
สามารถปรับการเคลื่อนที่ได้แกนละ 25 มม.
หัวจับสำาหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก (UN-XLECHUCK)

ปรับโฟกัสภาพแบบ manual
ระบบคำานวณค่าความแข็งจากเลนส์ตา
สามารถเปลี่ยนหน่วยค่าความแข็งเป็นสเกลอื่นๆ ได้
การตั้งค่าความแข็ง (limit setting)

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต

มีชุดซอฟแวร์ประมวลผล IMPRESSIONS™IMPRESSIONS™ Software  
ระบบ Manual focus / อ่านค่าแบบอัตโนมัติ
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 200gf – 62.5kgf ทั้งหมด 22 ระดับน้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 200gf – 62.5kgf ทั้งหมด 22 ระดับ
ระบบกล้อง CCD ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล
แท่นยึดวัตถุ (Turret) หมุนปรับแบบอัตโนมัติ 6 ตำาแหน่ง
ติดตั้งหัวกด 1 ตำาแหน่ง พร้อมใช้งานเมื่อส่งมอบ
สามารถเพิ่มหัวกดทดสอบ ได้อีก 1 ตำาแหน่ง
ปุ่มปรับแกน Z แบบ manual
พื้นที่เก็บข้อมูลบน SSD, USB หรือ HDD
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว (Embedded)
จอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว พร้อม mouse & keyboard
เลนส์ตาแบบ Analogue หรือ Digital (optional) 

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น

เลนส์วัตถุกำาลังขยาย 10X และ 20X
หัวกดแบบ Micro Vickers พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/-400HMV1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ฐานวางชิ้นงานแบบไมโครมิเตอร์ X-Y ขนาด 100x100 มม. 
สามารถปรับการเคลื่อนที่ได้แกนละ 25 มม.
หัวจับสำาหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก (UN-XLECHUCK)

ปรับโฟกัสภาพแบบ manual
อ่านค่ารอยกดแบบอัตโนมัติ (AM)
สามารถเปลี่ยนหน่วยค่าความแข็งเป็นสเกลอื่นๆ ได้
สามารถกำาหนดรูปแบบ Pattern, CHD, Kic ได้ แบบ manual
การตั้งค่าความแข็ง (limit setting)
สามารถรายงานผลการทดสอบได้ (Report generator)

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต

รายการนี้รวม :รายการนี้รวม :
จอประมวลผล Eจอประมวลผล External i-cube, xternal i-cube, 
Embedded หน้าจอขนาด 15” ระบบสัมผัส, Embedded หน้าจอขนาด 15” ระบบสัมผัส, 
เมาส์และคีย์บอร์ดเมาส์และคีย์บอร์ด

MICRO VICKERS/KNOOP/ BRINELL 

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

คุณลักษณะ:คุณลักษณะ:  
 

ภาษา:ภาษา:   
   อุปกรณ์ประกอบ:   อุปกรณ์ประกอบ:   

ซอฟแวร์:ซอฟแวร์:   

รายละเอียดอื่นๆ: รายละเอียดอื่นๆ:   

รับประกันคุณภาพตัวเครื่องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง

เมื่อลงทะเบียนผู้เมื่อลงทะเบียนผู้
ใช้งานระบบใช้งานระบบ

นาน 15 ปนาน 15 ปีี

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

   ฿ 419,000,-    ฿ 579,000,-
PROMOTIONAL PACKAGE PRICE



 

ระบบ ระบบ Auto focus / อ่านค่าแบบอัตโนมัติอ่านค่าแบบอัตโนมัติ

FALCON 509AF
มีชุดซอฟแวร์ประมวลผล IMPRESSIONS™IMPRESSIONS™ Software  
ระบบ Auto focus / อ่านค่าแบบอัตโนมัติ
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ปุ่มปรับแกน Z แบบ Motorized
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 200gf – 62.5kgf ทั้งหมด 22 ระดับน้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 200gf – 62.5kgf ทั้งหมด 22 ระดับ
ระบบกล้อง CCD ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล
แท่นยึดวัตถุ (Turret) หมุนปรับแบบอัตโนมัติ 6 ตำาแหน่ง
ติดตั้งหัวกด 1 ตำาแหน่ง พร้อมใช้งานเมื่อส่งมอบ
สามารถเพิ่มหัวกดทดสอบ ได้อีก 1 ตำาแหน่ง
ปรับแกน Z แบบ Motorized ด้วยระบบ Ball bearing ความละเอียดสูง
พื้นที่เก็บข้อมูลบน SSD, USB หรือ HDD
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว (Embedded), I7
จอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว พร้อม mouse & keyboard

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น
  
เลนส์วัตถุกำาลังขยาย 10X และ 20X
หัวกดแบบ Micro Vickers พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/-400HMV1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ฐานวางชิ้นงานแบบไมโครมิเตอร์ X-Y ขนาด 100x100 มม. 
สามารถปรับการเคลื่อนที่ได้แกนละ 25 มม.
หัวจับสำาหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก (UN-XLECHUCK) 

ปรับโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ Auto focus (AF)
อ่านค่ารอยกดแบบอัตโนมัติ (AM)
สามารถเปลี่ยนหน่วยค่าความแข็งเป็นสเกลอื่นๆ ได้
สามารถกำาหนดรูปแบบ Pattern, CHD, Kic ได้ แบบ manual
การตั้งค่าความแข็ง (limit setting)
สามารถรายงานผลการทดสอบได้ (Report generator)

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต 

รายการนี้รวม :รายการนี้รวม :
Embedded I7 PC ขEmbedded I7 PC ขนาด 15” ระบบสัมผัส, นาด 15” ระบบสัมผัส, 
เมาส์และคีย์บอร์ดเมาส์และคีย์บอร์ด

MICRO VICKERS/KNOOP/BRINELL
คุณลักษณะ:คุณลักษณะ:  
 

ภาษา:ภาษา:   
   อุปกรณ์ประกอบ:   อุปกรณ์ประกอบ:   

ซอฟแวร์:ซอฟแวร์:   

รายละเอียดอื่นๆ:รายละเอียดอื่นๆ:    

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

รับประกันคุณภาพตัวเครื่องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง

เมื่อลงทะเบียนผู้เมื่อลงทะเบียนผู้
ใช้งานระบบใช้งานระบบ

นาน 15 ปนาน 15 ปีี

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

   ฿ 629,000,-
PROMOTIONAL PACKAGE PRICE



 
 

509AF
ระบบทดสอบแบบอัตโนมัติ ระบบทดสอบแบบอัตโนมัติ (Motorized X-Y-Z), พร้อมกล้องพร้อมกล้อง Overview camera

FALCON 509FAP
มีชุดซอฟแวร์ประมวลผล IMPRESSIONS™IMPRESSIONS™ Software  
ระบบ Auto focus / อ่านค่าแบบอัตโนมัติ
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ปุ่มปรับแกน Z แบบ Motorized
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 200gf – 62.5kgf ทั้งหมด 22 ระดับน้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 200gf – 62.5kgf ทั้งหมด 22 ระดับ
ระบบกล้อง CCD ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล
แท่นยึดวัตถุ (Turret) หมุนปรับแบบอัตโนมัติ 6 ตำาแหน่ง
ติดตั้งหัวกด 1 ตำาแหน่ง พร้อมใช้งานเมื่อส่งมอบ
สามารถเพิ่มหัวกดทดสอบ ได้อีก 1 ตำาแหน่ง
ปรับแกน Z แบบ Motorized ด้วยระบบ Ball bearing ความละเอียดสูง
พื้นที่เก็บข้อมูลบน SSD, USB หรือ HDD
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว (Embedded), I7
จอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว พร้อม mouse & keyboard

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น
  
เลนส์วัตถุกำาลังขยาย 10X และ 20X
หัวกดแบบ Micro Vickers พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/-400HMV1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ฐานวางชิ้นงานแบบไมโครมิเตอร์ X-Y ขนาด 100x100 มม. 
สามารถปรับการเคลื่อนที่ได้แกนละ 25 มม.
หัวจับสำาหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก (UN-XLECHUCK) 

ปรับโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ Auto focus (AF)
อ่านค่ารอยกดแบบอัตโนมัติ (AM)
สามารถเปลี่ยนหน่วยค่าความแข็งเป็นสเกลอื่นๆ ได้
สามารถกำาหนดรูปแบบ Pattern, CHD, Kic ได้ แบบ manual
การตั้งค่าความแข็ง (limit setting)
สามารถรายงานผลการทดสอบได้ (Report generator)

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต 

มีชุดซอฟแวร์ประมวลผล IMPRESSIONS™IMPRESSIONS™ Software  
ระบบทดสอบแบบอัตโนมัติ (Motorized X-Y-Z)
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ปรับแกน Z และแกน X-Y แบบ Motorized 
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 200gf – 62.5kgf ทั้งหมด 22 ระดับน้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 200gf – 62.5kgf ทั้งหมด 22 ระดับ
ระบบกล้อง CCD ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล
แท่นยึดวัตถุ (Turret) หมุนปรับแบบอัตโนมัติ 6 ตำาแหน่ง
ติดตั้งหัวกด 1 ตำาแหน่ง พร้อมใช้งานเมื่อส่งมอบ
สามารถเพิ่มหัวกดทดสอบ ได้อีก 1 ตำาแหน่ง
ปรับแกน Z แบบ Motorized ด้วยระบบ Ball bearing ความละเอียดสูง
พื้นที่เก็บข้อมูลบน SSD, USB หรือ HDD
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบฝังตัว (Embedded), I7
จอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาด 15 นิ้ว พร้อม mouse & keyboard

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น

เลนส์วัตถุกำาลังขยาย 10X และ 20X
หัวกดแบบ Micro Vickers พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/-400HMV1 พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ฐานวางชิ้นงานแบบ CNC X-Y stage ขนาด 267 x 188 mm, 
ระยะเคลื่อนที่ 100 x 100 mm (รับน้ำาหนักสูงสุด 100 kg)
หัวจับสำาหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก (UN-XLECHUCK) 

ปรับโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ Auto focus (AF)
อ่านค่ารอยกดแบบอัตโนมัติ (AM)
เลนส์มุมกว้าง Overview camera 
สามารถเปลี่ยนหน่วยค่าความแข็งเป็นสเกลอื่นๆ ได้
สามารถกำาหนดรูปแบบ Pattern, CHD, Kic ได้ แบบอัตโนมัติ
ตรวจจับขอบชิ้นงานอัตโนมัติ (Edge detection)
การตั้งค่าความแข็ง (limit setting)
สามารถรายงานผลการทดสอบได้ (Report generator)

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต

รายการนี้รวม :รายการนี้รวม :
Embedded I7 PC ขEmbedded I7 PC ขนาด 15” ระบบสัมผัส, นาด 15” ระบบสัมผัส, 
เมาส์และคีย์บอร์ดเมาส์และคีย์บอร์ด

รายการนี้รวม :รายการนี้รวม : 
Embedded I7 PC Embedded I7 PC ขนาด 15” ระบบสัมผัส, ขนาด 15” ระบบสัมผัส, 
เมาส์และคีย์บอร์ดเมาส์และคีย์บอร์ด

MICRO VICKERS/KNOOP/ BRINELL 

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

คุณลักษณะ:คุณลักษณะ:  
 

ภาษา:ภาษา:   
   อุปกรณ์ประกอบ:   อุปกรณ์ประกอบ:   

ซอฟแวร์:ซอฟแวร์:   

รายละเอียดอื่นๆ:รายละเอียดอื่นๆ:    

รับประกันคุณภาพตัวเครื่องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง

เมื่อลงทะเบียนผู้เมื่อลงทะเบียนผู้
ใช้งานระบบใช้งานระบบ

นาน 15 ปนาน 15 ปีี

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

   ฿ 629,000,-    ฿ 859,000,-
PROMOTIONAL PACKAGE PRICE



ระบบอนาลอกระบบอนาลอก Rockwell / Brinell

FENIX 200ACLP
ทดสอบความแข็งสำาหรับ Rockwell และ Brinell
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 10kgf – 187.5kgf
Rockwell scales : A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | P | R | S | V                                                                                                                              
Brinell scales :    HBW1/10 | HBW1/30 | HBW2.5/31.25  
                 HBW2.5/62.5 | HBW2.5/187.5 | HBW5/25  
          HBW5/62.5 | HBW5/125 | HBW5/187.5   
             HBW10/100

หน้าจออ่านค่าความละเอียด 0.5 HR 
หน้าจอระบุสเกล, Dwell time แบบดิจิตอล
มีปุ่มควบคุมการทำางาน Start, Stop และการตั้งค่าอื่นๆ
กันกระแทก ทำาจากวัสดุ ABS มีความทนทาน คุณภาพสูง 

หัวกดแบบ Rockwell C พร้อมใบรับรองการสอบเทียบหัวกดแบบ Rockwell C พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/60HRC พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ก้อนความแข็ง +/40HRC พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ตัวครอบกันฝุ่น สำาหรับแท่นหมุน Spindle
ฐานชิ้นงานแบบ Flat-anvil ขนาด 60 mm
ฐานชิ้นงานแบบ V-anvil ขนาด 60 mm
ขาฉิ่งปรับระดับเครื่องทดสอบ

ระยะความสูงของชิ้นงาน สูงสุดไม่เกิน 260 mm
ระยะความลึกของชิ้นงาน สูงสุดไม่เกิน 150 mm

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต

ROCKWELL/BRINELL

d

Dead weight systems

Electronically controlled
Force application

Load cell, closed loop, 
force feedback system

FORCE

TIME

TECHNOLOGY OF TODAY

รายการนี้รวม : ตัวครอบปรับระดับหัวกดแล้วรายการนี้รวม : ตัวครอบปรับระดับหัวกดแล้ว

คุณลักษณะ:คุณลักษณะ:  
 

   อุปกรณ์ประกอบ:   อุปกรณ์ประกอบ:   

พื้นที่ทดสอบ:พื้นที่ทดสอบ:  

รายละเอียดอื่นๆ:รายละเอียดอื่นๆ:    

รับประกันคุณภาพตัวเครื่องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง

เมื่อลงทะเบียนผู้เมื่อลงทะเบียนผู้
ใช้งานระบบใช้งานระบบ

นาน 15 ปนาน 15 ปีี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

   ฿ 195,000,-
PROMOTIONAL PACKAGE PRICE



ระบบดิจิตอลระบบดิจิตอล Rockwell / Brinell

FENIX 200DCLP
ทดสอบความแข็งสำาหรับ Rockwell และ Brinell
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 10kgf – 187.5kgf
Rockwell scales : A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | P | R | S | V                                                                                                                              
Brinell scales :    HBW1/10 | HBW1/30 | HBW2.5/31.25  
                 HBW2.5/62.5 | HBW2.5/187.5 | HBW5/25  
          HBW5/62.5 | HBW5/125 | HBW5/187.5   
             HBW10/100

หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลขนาดใหญ่, ระบบสี, ระบบสัมผัส, 
Dwell time, การตั้งค่า limit, แสดงผลการทดสอบ, สามารถ
แปลงหน่วยค่าความแข็ง เป็นสเกลอื่นๆ ได้, พอร์ตการเชื่อมต่อ
แบบ USB
มีปุ่มควบคุมการทำางาน Start, Stop และการตั้งค่าอื่นๆ
กันกระแทก ทำาจากวัสดุ ABS มีความทนทาน คุณภาพสูง 

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น

หัวกดแบบ Rockwell C พร้อมใบรับรองการสอบเทียบหัวกดแบบ Rockwell C พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/60HRC พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ก้อนความแข็ง +/40HRC พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ตัวครอบกันฝุ่น สำาหรับแท่นหมุน Spindle
ฐานชิ้นงานแบบ Flat-anvil ขนาด 60 mm
ฐานชิ้นงานแบบ V-anvil ขนาด 60 mm
ขาฉิ่งปรับระดับเครื่องทดสอบ

ระยะความสูงของชิ้นงาน สูงสุดไม่เกิน 260 mm
ระยะความลึกของชิ้นงาน สูงสุดไม่เกิน 150 mm

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต

ROCKWELL/ BRINELL 

d

Dead weight systems

Electronically controlled
Force application

Load cell, closed loop, 
force feedback system

FORCE

TIME

TECHNOLOGY OF TODAY

รายการนี้รวม : ตัวครอบปรับระดับหัวกดแล้วรายการนี้รวม : ตัวครอบปรับระดับหัวกดแล้ว

คุณลักษณะ:คุณลักษณะ:  
 

   อุปกรณ์ประกอบ:   อุปกรณ์ประกอบ:   

พื้นที่ทดสอบ:พื้นที่ทดสอบ:  

รายละเอียดอื่นๆ:รายละเอียดอื่นๆ:    

ภาษา:ภาษา:   

รับประกันคุณภาพตัวเครื่องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง

เมื่อลงทะเบียนผู้เมื่อลงทะเบียนผู้
ใช้งานระบบใช้งานระบบ

นาน 15 ปนาน 15 ปีี ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

   ฿ 195,000,-    ฿ 212,000,-
PROMOTIONAL PACKAGE PRICE



ระบบแรงกดทดสอบแบบอัตโนมัติ, พร้อมกล้องอนาลอกระบบแรงกดทดสอบแบบอัตโนมัติ, พร้อมกล้องอนาลอก Analogue microscope

NEXUS 3100P
ทดสอบความแข็ง Brinell พร้อมกล้องอนาลอก Analogue microscope
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 62.5kgf – 3000kgfน้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 62.5kgf – 3000kgf
HBW 2.5/62.5 | HBW 2.5/187.5 | HBW 5/62.5 | HBW 5/125 
HBW 5/250 | HBW 5/750 | HBW 10/100 | HBW 10/125 
HBW 10/250 | HBW 10/500 | HBW 10/1000 | HBW 10/1500  
HBW 10/3000

หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล, ระบบสี, ระบบสัมผัส, 
Dwell time, การตั้งค่า limit,
 สามารถแปลงหน่วยค่าความแข็ง เป็นสเกลอื่นๆ ได้ 
(Rockwell, Vickers, Leeb, etc.), พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB, 
ฟังก์ชั่นควบคุมการทำางาน Start, Stop และการตั้งค่าอื่นๆ

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น

หัวกดแบบ Ball Brinell ขนาด 10 mm พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง HB10/3000 +/-300HB พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ตัวครอบกันฝุ่น สำาหรับแท่นหมุน Spindle
ฐานวางชิ้นงานขนาดใหญ่ 350 x 250 mm

ระยะความสูงของชิ้นงาน สูงสุดไม่เกิน 220 mm
ระยะความลึกของชิ้นงาน สูงสุดไม่เกิน 220 mm

ระบบสัมผัส I-TOUCH™
สามารถแปลงหน่วยค่าความแข็ง เป็นสเกลอื่นๆ ได้
การตั้งค่าความแข็ง (limit setting)
สามารถรายงานผลการทดสอบได้ (Report generator)

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต

BRINELL

อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม (optional) ::  UN-CLAMP/120

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

คุณลักษณะ:คุณลักษณะ:  
 

   อุปกรณ์ประกอบ:   อุปกรณ์ประกอบ:   

พื้นที่ทดสอบ:พื้นที่ทดสอบ:  

รายละเอียดอื่นๆ:รายละเอียดอื่นๆ:    

ภาษา:ภาษา:   

ซอฟแวร์:ซอฟแวร์:   

รับประกันคุณภาพตัวเครื่องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง

เมื่อลงทะเบียนผู้เมื่อลงทะเบียนผู้
ใช้งานระบบใช้งานระบบ

นาน 15 ปนาน 15 ปีี

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

   ฿ 242,000,-
PROMOTIONAL PACKAGE PRICE



ระบบแรงกดทดสอบแบบอัตโนมัติ, พร้อมกล้อง ระบบแรงกดทดสอบแบบอัตโนมัติ, พร้อมกล้อง BIOS Brinell Scanner

NEXUS 3200P
ทดสอบความแข็ง Brinell พร้อมกล้องอนาลอก Analogue microscope
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 62.5kgf – 3000kgfน้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 62.5kgf – 3000kgf
HBW 2.5/62.5 | HBW 2.5/187.5 | HBW 5/62.5 | HBW 5/125 
HBW 5/250 | HBW 5/750 | HBW 10/100 | HBW 10/125 
HBW 10/250 | HBW 10/500 | HBW 10/1000 | HBW 10/1500  
HBW 10/3000

หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล, ระบบสี, ระบบสัมผัส, 
Dwell time, การตั้งค่า limit,
 สามารถแปลงหน่วยค่าความแข็ง เป็นสเกลอื่นๆ ได้ 
(Rockwell, Vickers, Leeb, etc.), พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB, 
ฟังก์ชั่นควบคุมการทำางาน Start, Stop และการตั้งค่าอื่นๆ

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น

หัวกดแบบ Ball Brinell ขนาด 10 mm พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง HB10/3000 +/-300HB พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ตัวครอบกันฝุ่น สำาหรับแท่นหมุน Spindle
ฐานวางชิ้นงานขนาดใหญ่ 350 x 250 mm

ระยะความสูงของชิ้นงาน สูงสุดไม่เกิน 220 mm
ระยะความลึกของชิ้นงาน สูงสุดไม่เกิน 220 mm

ระบบสัมผัส I-TOUCH™
สามารถแปลงหน่วยค่าความแข็ง เป็นสเกลอื่นๆ ได้
การตั้งค่าความแข็ง (limit setting)
สามารถรายงานผลการทดสอบได้ (Report generator)

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต

ทดสอบความแข็ง Brinell พร้อมกล้องวีดิโอระบบอ่านค่าอัตโนมัติ
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 62.5kgf – 3000kgfน้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 62.5kgf – 3000kgf
HBW 2.5/62.5 | HBW 2.5/187.5 | HBW 5/62.5 
HBW 5/125 | HBW 5/250 | HBW 5/750 | HBW 10/100 HBW 
10/125 | HBW 10/250 | HBW 10/500 
HBW 10/1000 | HBW 10/1500  | HBW 10/3000

หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล, ระบบสี, ระบบสัมผัส, Dwell time, 
การตั้งค่า limit, สามารถแปลงหน่วยค่าความแข็ง เป็นสเกลอื่นๆ ได้ 
(Rockwell, Vickers, Leeb, etc.), พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB, 
ฟังก์ชั่นควบคุมการทำางาน Start, Stop และการตั้งค่าอื่นๆ

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น

หัวกดแบบ Ball Brinell ขนาด 10 mm พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง HB10/3000 +/-300HB 
พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ตัวครอบกันฝุ่น สำาหรับแท่นหมุน Spindle
ฐานวางชิ้นงานขนาดใหญ่ 350 x 250 mm

ระยะความสูงของชิ้นงาน สูงสุดไม่เกิน 220 mm
ระยะความลึกของชิ้นงาน สูงสุดไม่เกิน 220 mm

BIOS ระบบวัดขนาดและอ่านค่าความแข็งอัตโนมัติ

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect จากโรงงานผู้ผลิต

BRINELL 

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

คุณลักษณะ:คุณลักษณะ:  
 

   อุปกรณ์ประกอบ:   อุปกรณ์ประกอบ:   

พื้นที่ทดสอบ:พื้นที่ทดสอบ:  

รายละเอียดอื่นๆ:รายละเอียดอื่นๆ:    

ภาษา:ภาษา:   

ซอฟแวร์:ซอฟแวร์:   

รับประกันคุณภาพตัวเครื่องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง

เมื่อลงทะเบียนผู้เมื่อลงทะเบียนผู้
ใช้งานระบบใช้งานระบบ

นาน 15 ปนาน 15 ปีี

อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริม (optional) ::  UN-CLAMP/120

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

   ฿ 242,000,-    ฿ 349,000,-
PROMOTIONAL PACKAGE PRICE



ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขนส่งและค่า
ธรรมเนียมการติดตั้ง

เครื่องทดสอบความแข็งร็อคเวลล์แบบ Nose typeเครื่องทดสอบความแข็งร็อคเวลล์แบบ Nose type

HAWK 250RS
แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
การวัดแรงกดทดสอบ ติดตั้งอยู่บนตำาแหน่งของหัวกด
สามารถวัดความลึก (Depth) ของรอยกดได้
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 3kgf – 150kgf 
(187.5 Brinell เป็นตัวเลือกเสริม)

Rockwell:                          A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | P
Superficial Rockwell:   15N | 30N | 45N | 15T | 30T | 45T | 15W | 30W                                                        
                                             45W | 15X | 30X | 45X
Brinell :                              HBW1/1 | HBW1/1.25 | HBW1/2.5 | HBW1/5                                               
                                              HBW1/10 | HBW1/30  
                                              HBW2.5/6.25 | HBW2.5/7.8125 | HBW2.5/15.625            
                                              HBW2.5/31.25 |  HBW2.5/62.5| HBW2.5/187.5 
                                              HBW5/25| HBW5/31.25| HBW5/62.5| HBW5/125
Vickers:                              HV1 | HV2 | HV2.5 | HV3 | HV4 | HV5 | HV10 | HV20 
  HV25 | HV30 | HV40 | HV50 | HV100 | HV120 | HV150

ตำาแหน่งหัวกด (Nose) ยืดออก 150 mm, ตำาแหน่งหัวกด (Nose) ยืดออก 150 mm, 
ความลึก 200 mm จากตัวเครื่องความลึก 200 mm จากตัวเครื่อง
ความสูงการทดสอบชิ้นงาน 250 mmความสูงการทดสอบชิ้นงาน 250 mm
มีซอฟแวร์ I-TOUCHมีซอฟแวร์ I-TOUCH™, ควบคุมการทำางานของตัวเครื่อง, ควบคุมการทำางานของตัวเครื่อง
หน้าจอระบบสัมผัส Industrial touchscreenหน้าจอระบบสัมผัส Industrial touchscreen
ระบบไฟส่องสว่างแบบ Led ระบบไฟส่องสว่างแบบ Led 
พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB ด้านหน้า และหลังตัวเครื่องพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB ด้านหน้า และหลังตัวเครื่อง
มีตัวเลือกเสริม สำาหรับ clamp บนตำาแหน่งหัวกดทดสอบมีตัวเลือกเสริม สำาหรับ clamp บนตำาแหน่งหัวกดทดสอบ

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่นอังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น

ฐานชิ้นงานแบบ Flat-anvil ขนาด 60 mmฐานชิ้นงานแบบ Flat-anvil ขนาด 60 mm
ฐานชิ้นงานแบบ V-anvil ขนาด 63 mmฐานชิ้นงานแบบ V-anvil ขนาด 63 mm
หัวกดแบบ Rockwell C พร้อมใบรับรองการสอบเทียบหัวกดแบบ Rockwell C พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/60HRC พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ ก้อนความแข็ง +/60HRC พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ก้อนความแข็ง +/45HRC พร้อมใบรับรองการสอบเทียบก้อนความแข็ง +/45HRC พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect 
จากโรงงานผู้ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต 

อุปกรณ์ประกอบ: อุปกรณ์ประกอบ:   

รายละเอียดอื่นๆ:รายละเอียดอื่นๆ:   
 

NEW

AVAILABLE!
Special promotion edition

รับประกันคุณภาพตัวเครื่องรับประกันคุณภาพตัวเครื่อง

เมื่อลงทะเบียนผู้เมื่อลงทะเบียนผู้
ใช้งานระบบใช้งานระบบ

นาน 15 ปนาน 15 ปีี

คุณลักษณะ:คุณลักษณะ:   

   ภาษา:     ภาษา:   

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

   ฿ 399,000,-
PROMOTIONAL PACKAGE PRICE

Clamp installed
OPTIONAL:



Manual focus /  Automatic measurement

HAWK 400RS-IMP

IMPRESSIONSTM  software pack
Manual focus/ automatic measurement
Electronic force application system
Load cell, closed loop, force feedback
Load range 200gf - 62.5kgf, 22 load steps
5mpx HD CCD camera system
6 position motorized turret
1 indenter position installed 
Second indenter position optional
Fine adjustable manual Z-axis
Data storage on SSD drive, USB or HDD
Embedded electronics & External i-Cube II BOX PC
15’’ Industrial touchscreen, keyboard, mouse
Analogue or digital eyepiece is optional

English/Chinese/Japanese language only

Objectives 10X and 20X
UPI traceable certified Micro Vickers indenter
UPI traceable certified test block +/-400HMV1
100mm x100mm X-Y stage with 2 pcs 25mm 
travel Micrometer heads
Axle chuck for small round parts (UN-AXLECHUCK)

Manual focus
Automatic measurement (AM)
Conversion to other hardness scales
Manual pattern testing, CHD testing, KiC testing
Limit settings
Report generator

Factory Direct & Indirect ISO/ASTM cal. certificate
Sea and airworthy packing included 

FEATURES :  

INCLUDES :  
 

SOFTWARE :  
 

OTHERS :   

Force configuration cannot be changed, extra accessories can be added.

250RS

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขนส่งและค่า
ธรรมเนียมการติดตั้ง

แรงกดทดสอบทางไฟฟ้า (Electronic force)
ระบบโหลดเซลล์ ช่วยตอบสนองความแม่นยำาของแรงกดทดสอบ
การวัดแรงกดทดสอบ ติดตั้งอยู่บนตำาแหน่งของหัวกด
สามารถวัดความลึก (Depth) ของรอยกดได้
น้ำาหนักกดทดสอบ ตั้งแต่ 3kgf – 150kgf (187.5 Brinell เป็นตัวเลือกเสริม)

Rockwell:                          A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | P
Superficial Rockwell:  15N | 30N | 45N | 15T | 30T | 45T | 15W | 30W 
                                              45W | 15X | 30X | 45X
Brinell:                               HBW1/1 | HBW1/1.25 | HBW1/2.5 | HBW1/5  
                                              HBW1/10 | HBW1/30  
                                              HBW2.5/6.25 | HBW2.5/7.8125 | HBW2.5/15.625             
                                              HBW2.5/31.25 |  HBW2.5/62.5| HBW2.5/187.5 
                                              HBW5/25| HBW5/31.25| HBW5/62.5| HBW5/125
Vickers (optional):        HV1 | HV2 | HV2.5 | HV3 | HV4 | HV5 | HV10 | HV20 | HV25                                                
                                              HV30 | HV40 | HV50 | HV100 | HV120 | HV150

ตำาแหน่งหัวกด (Nose) ยืดออก 150 mm, ความลึก 200 mm จากตัวเครื่องตำาแหน่งหัวกด (Nose) ยืดออก 150 mm, ความลึก 200 mm จากตัวเครื่อง
ความสูงการทดสอบชิ้นงาน 400 mmความสูงการทดสอบชิ้นงาน 400 mm
มีซอฟแวร์ IMPRESSIONSมีซอฟแวร์ IMPRESSIONS™, ควบคุมการทำางานของตัวเครื่อง, พัดลมระบาย, ควบคุมการทำางานของตัวเครื่อง, พัดลมระบาย
ความร้อน, ระบบปฏิบัติการ MS  Window 10, หน้าจอขนาด 8.5 นิ้ว ระบบความร้อน, ระบบปฏิบัติการ MS  Window 10, หน้าจอขนาด 8.5 นิ้ว ระบบ
สัมผัส, SSD drives, พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ LAN, W-LAN และ USBสัมผัส, SSD drives, พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ LAN, W-LAN และ USB
ระบบไฟส่องสว่างแบบ Led ระบบไฟส่องสว่างแบบ Led 
มีตัวเลือกเสริม สำาหรับ clamp บนตำาแหน่งหัวกดทดสอบมีตัวเลือกเสริม สำาหรับ clamp บนตำาแหน่งหัวกดทดสอบ
เพื่อกระบวนการกดทดสอบแรงแบบอัตโนมัติ เต็มรูปแบบเพื่อกระบวนการกดทดสอบแรงแบบอัตโนมัติ เต็มรูปแบบ

อังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่นอังกฤษ / จีน / ญี่ปุ่น
    
แกน Z ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์  แกน Z ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์  
เพื่อความรวดเร็วและ Auto-start (optional)เพื่อความรวดเร็วและ Auto-start (optional)
ฐานชิ้นงานแบบ Flat-anvil ขนาด 60 mmฐานชิ้นงานแบบ Flat-anvil ขนาด 60 mm
ฐานชิ้นงานแบบ V-anvil ขนาด 63 mmฐานชิ้นงานแบบ V-anvil ขนาด 63 mm
หัวกดแบบ Rockwell C พร้อมใบรับรองการสอบเทียบหัวกดแบบ Rockwell C พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ก้อนความแข็ง +/60HRC พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ ก้อนความแข็ง +/60HRC พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 
ก้อนความแข็ง +/45HRC พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ ก้อนความแข็ง +/45HRC พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ 

ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect ใบรับรองการสอบเทียบ Direct & Indirect 
จากโรงงานผู้ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต 

เครื่องทดสอบความแข็งร็อคเวลล์แบบ Nose typeเครื่องทดสอบความแข็งร็อคเวลล์แบบ Nose type

อุปกรณ์ประกอบ: อุปกรณ์ประกอบ:   

รายละเอียดอื่นๆ:รายละเอียดอื่นๆ:   
 

คุณลักษณะ:คุณลักษณะ:   

   ภาษา:     ภาษา:   

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

   ฿ 399,000,-
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, 
การขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้งการขนส่งและค่าธรรมเนียมการติดตั้ง

   ฿ 499,000,-
PROMOTIONAL PACKAGE PRICE

Clamp installed
OPTIONAL:



SOFTWARE FUNCTIONS

GUI ย่อมาจาก Graphical User Interface เป็นการออกแบบส่วนของโปรแกรมโดยใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสาร เพื่อง่ายและสะดวก
ในการใช้งาน ซึ่งมีการออกแบบเพื่อใช้งานกับซอฟแวร์เครื่องทดสอบความแข็งอย่าง … IMPRESSIONS™ การกำาหนดสัญลักษณ์ดัง
กล่าวไม่เพียงตอบสนองการใช้งานเบื้องต้นของผู้ใช้ แต่จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งานได้ ด้วยระบบการจัดการที่ช่วย
เพิ่มความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพสูง 

โดดเด่นด้วยระบบจอแสดงผลแนวตั้ง ขนาด 15 นิ้ว ระบบสัมผัส และสามารถติดตั้งระบบจอแสดงผลแบบคู่ (Dual) ได้ทั้งแนวตั้ง
ขนาด15 นิ้ว หรือแนวนอน ขนาด 24 นิ้ว สำาหรับหน่วยงานทางการศึกษา มหาวิทยาลัย สามารถเชื่อมต่อ HD Projector ได้โดยผ่าน
สาย HDMI ด้วยตัวเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่หลากหลายนี้ ผู้ใช้สามารถอัพเกรทได้ตามต้องการ เรียกได้ว่า  IMPRESSIONS™ 
เป็นซอฟแวร์ชั้นนำาในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

 

FEATURED BY

ADVANCED SOFTWARE APPLICATIONS

-

IMPRESSIONS v2 
MANUAL ON-SCREEN MEASUREMENT 
ภาพของรอยกดที่คมชัด จะถูกล้อมด้วยเส้นตรง 4 เส้น สามารถวางตำาแหน่งแต่ละเส้นได้โดยใช้เมาส์, 
คีย์บอร์ด หรือระบบสัมผัสบนหน้าจอ ระบบจะแสดงค่าความแข็งและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแต่ละ
แกนของรอยกด ให้โดยอัตโนมัติ

AUTOMATIC ON SCREEN MEASUREMENT
หลังจากภาพรอยกดปรากฏบนหน้าจอ ซอฟแวร์จะทำาการวัดอัตโนมัติ โดยจะหาตำาแหน่งและวางเส้น
วัดแต่ละแกนอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถทำาการวัดแบบ manual ด้วยตัวเองได้ โดยระบบจะ
คำานวณค่าความแข็งให้โดยอัตโนมัติเช่นกัน

AUTOMATIC FOCUSSING
ทันทีที่นำาชิ้นงานมาวาง ให้อยู่ระยะโฟกัส เมื่อกดปุ่ม Auto focus 1 ครั้ง ระบบจะค้นหาตำาแหน่ง
ความคมชัดภาพที่ดีที่สุดให้ ซึ่งในขั้นตอนการทดสอบแบบอัตโนมัติที่มีการวัดหลายจุด ระบบจะค้นหา
ระยะโฟกัสภาพให้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำาหรับผู้ใช้งาน

REPORT GENERATOR
ซอฟแวร์  IMPRESSIONS™ มีการสร้างรูปแบบการรายงานผลให้ผู้ใช้ สามารถแก้ไขและออกแบบ
รูปแบบรายงานเป็นของตัวเองได้ ฟังก์ชั่นดังกล่าวนี้สามารถรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน USB, 
wireless หรือรูปแบบอื่นๆ ผ่านระบบการจัดการคุณภาพอย่าง Q-DAS

USER LEVEL MANAGEMENT
ระบบป้องกันการทำางานจากผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากผู้ใช้งานแต่ละคนมีทักษะการทำางาน
ที่แตกต่างกัน ระบบการจัดการนี้จะให้สิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคคลบางกลุ่มและปิดกั้นผู้ใช้งานบาง
กลุ่ม ไม่ให้สามารถใช้งานฟังก์ชั่น การตั้งค่าการทำางานของระบบได้.



SOFTWARE FUNCTIONS

FEATURED BY

ADVANCED SOFTWARE APPLICATIONS

-

IMPRESSIONS v2 

TEST PATTERN CONFIGURATOR 
ซอฟแวร์สามารถเลือกรูปแบบการทดสอบได้หลากหลายแบบ วงกลม, ซิกแซก, เส้นตรง, ฯลฯ  ฐาน
วางชิ้นงานแบบ Motorized จะสามารถทำาการทดสอบ pattern ได้แบบอัตโนมัติ สามารถอ่านค่า
ความแข็งของแต่ละจุดจำานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเป็นฐานวางชิ้นงานแบบ manual อาจ
จำาเป็นต้องใช้ไมโครมิเตอร์เพื่อช่วยบอกระยะการเคลื่อนที่อย่างถูกต้อง

CHD, SHD, NHD
ในกระบวนการทดสอบแบบ CHD (Core hardness depth) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วย
การทดสอบแบบอัตโนมัติ ซึ่งซอฟแวร์  IMPRESSIONS™ สามารถใช้ได้กับทั้งเครื่องทดสอบ
แบบ manual และอัตโนมัติ การตั้งค่าใช้งานแบบ CHD กลายเป็นเรื่องง่ายโดยซอฟแวร์จะนำาเข้าสู่
กระบวนการหาค่า CHD โดยง่ายและรวดเร็วจนสิ้นสุดกระบวนการ

AUTOMATIC EDGE DETECTION 
ระบบกล้องแบบ Overview และกล้องภายในเครื่องสามารถมองเห็นภาพชิ้นงานได้ ซอฟแวร์นี้จะ
ช่วยกำาหนดขอบชิ้นงานในการกำาหนดจุดเริ่มต้นในการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DRAWING & MEASURING APPLICATION
ฟังก์ชั่นการวัดขนาด สามารถวัดระยะห่างระหว่างจุดทดสอบได้ เพียงแค่คลิกเมาส์บนซอฟแวร์จะ
แสดงระยะห่างระหว่างจุดให้ เป็นประโยชน์ในการใช้งานกับ “Click and go” ฟังก์ชั่นสำาหรับการ
ทดสอบแบบอัตโนมัติ

SNAPSHOT FUNCTIONS
โหมดการถ่ายภาพจากกล้องไมโครสโคป หรือจากเลนส์ Overview โดยการใช้เมาส์การคลิก และจัด
เก็บไว้ในฐานข้อมูลของเครื่องหรือสามารถส่งต่อไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ ได้

FULL STAGE VIEW SCANNING
เทคโนโลยีนี้ ช่วยให้มองเห็นชิ้นงานทั้งหมดเต็มรูปแบบด้วยกล้อง overview ด้วยวิธีนี้ผู้ใช้สามารถ
วางชิ้นงานหลายชิ้นบน stage เพื่อดูภาพรวมชิ้นงานทั้งหมดในการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KiC CRACK MEASUREMENT
ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้วัดรอยแตกร้าวของผิว หลังการกดทดสอบของวิกเกอร์ ซึ่งจำาเป็นต่อการทดสอบ
วัสดุที่แข็งเปราะ เช่น แก้ว

DUAL OPTICAL CHANNEL
ช่องทางเดินแสงแบบคู่ ประกอบด้วยเลนส์ตาแบบดิจิตอล เพื่อทำาการวัดแบบ manual ซึ่งสามารถ
ใช้ได้กับระบบกล้อง ของซอฟแวร์ IMPRESSIONS™

DUAL OPTICAL
CHANNEL*

DUAL OPTICAL
CHANNEL*

DUAL OPTICAL
CHANNEL*

DUAL OPTICAL
CHANNEL*

CCD



VIBRATION ISOLATION OBJECTIVES RING LIGHT

OPTICAL SCANNERSEYE PIECES OVERVIEW CAMERA

ACCESSORIESACCESSORIES

ASSUN-OBJ02.5X

SA-05-0013

UN-BIOS-1 UN-BIOS-2

AS-EYEPIECE/03

AS-EYEPIECE/04

UN-OVCAM2C

UN-AVS-150

BM-05-0001

BM-05-0002

BM-05-0003

BM-05-0004

BM-05-0005

AS3001-MICRO/01
AS3001-MICRO/02

XY-MANUAL STAGES

XY-MOTORIZED STAGES

UN-XYSTAGE/115
UN-XYSTAGE/120

UN-XY561010
UN-XY571210
UN-XY571712
UN-XY572010
UN-XY572212

UN-TESTTABLE/030IMP-DIGIMIC



RING LIGHT ANVILS

AS3000-19-04 UN-ANVIL/010

UN-ANVIL/020

UN-ANVIL/050

UN-ANVIL/011

UN-ANVIL/005

UN-ANVIL/016

UN-ANVILSV/105 UN-ANVILSV/106

UN-ANVIL/006UN-VBLOCK404050 UN-ANVIL/040UN-CROSSBLOCK01

UN-ANVIL/045 UN-ANVIL/200

UN-TESTTABLE/002

UN-CVANVIL680
UN-CVANVIL50200

TEST TABLES

SAMPLE HOLDERS

ROUND SQUARE

ASV700-00-20
UN-TESTTABLE/011
UN-TESTTABLE/013
UN-TESTTABLE/014

UN-TESTTABLE/015
UN-TESTTABLE/016
UN-TESTTABLE/019

UN-ESHI25 UN-ESHI1

UN-ESHI30 UN-ESHI125

UN-ESHI40 UN-ESHI15

UN-ESH1 UN-ESH4 UN-ESH6



FIXTURES AND VICES

UN-WIRE/105

UN-CLAMP/120 UN-VGROOVE-CLAMP

UN-VICE/210 UN-VICE/230UN-VICE/215 UN-VICE/220

UN-JOMFIX1 UN-JOMFIX3 UN-XCNCJOMFIX1 UN-VICE/115

UN-AXLECHUCK UN-CLAMP/105 UN-CLAMP/115

INDENTERS

IN/6003

IN/7001

IN/8205

IN/7015

IN/7010

IN/6004

IN/7503

IN/7606

IN/7603

IN/7703

IN/7806

IN/7706

IN/6005

IN/7506

IN/8105

IN/7006

IN/7005

IN/7011

IN/7000



CLAMP & INSERTS

SA-02-0110

CM-02-0304

CM-02-0313

CM-02-0311

CM-02-0314

CM-02-0312

CM-02-0315

UN-STAND/950

UN-STAND/960 UN-STAND/965

UN-STAND/955

UN-STAND/956

MACHINE STANDS

MACHINE COVERS

UN-COVER1
UN-COVER4



 

VICKERS

ROCKWELL

                       HAWK 650 SERIES                                                                           NEMESIS 6100                      NEMESIS 6200                               NEMESIS 9100RSB  

 

ROCKWELL

                                                      FENIX 300 SERIES                                                                                                                  VERZUS 720     

     FALCON 400                          FALCON 450                           FALCON 500                           FALCON 600                               FALCON 5000      

 
 OTHER MODELS



BRINELL

NEXUS 3300(M)       NEXUS 3300FA         NEXUS 3400(M)              NEXUS 3400FA               NEXUS 8103RSB       NEXUS 8103XLM-RSB                 NEMESIS 9100RSB  
 

UNIVERSAL

 NEXUS 605U     VERZUS 750U             NEMESIS 5100              NEMESIS 9100         NEXUS 7700        NEXUS 8100        NEXUS 8100XL                     NEMESIS 9600
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Changes in products and/or product specifications can emerge due to new technologies and continuous development. 
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