
APARATURA UNIWERSALNA 

1.  Instalacja klimatyczna Klimatyzacja w pomieszczeniach laboratoryjnych 

2.  Komora klimatyzacyjna KPK 400V Komora do aklimatyzacji próbek   

3.  Psychrometr Asmanna Zestaw termometrów do wyznaczania temperatury i 
wilgotności powietrza w laboratoriach 

4.  Psychrometr Asmanna Zestaw termometrów do wyznaczania temperatury i 
wilgotności powietrza w laboratoriach 

5.  Nawilżacz powietrza ultradźw. Urządzenie do nawilżania powietrza w małych 
pomieszczeniach 

6.  Aparat do kondycjonowania Suszarka z nawiewem wyposażona w wagę do ważenia 
materiałów podczas kondycjonowania 

7.  Suszarka laboratoryjna SOP-4 Suszarka do próbek bez nawiewu 

8.  Aparat sprężarkowy Wan-k Sprężarka zasilająca aparaty pomiarowe 

9.  Waga torsyjna do 5 mg Waga laboratoryjna o zakresie do 5mg 

10.  Waga torsyjna do 50 mg WT Waga laboratoryjna o zakresie do 50mg 

11.  Waga torsyjna do 500 mg Waga laboratoryjna o zakresie do 500mg 

12.  Waga torsyjna do 1000 mg Waga laboratoryjna o zakresie do 1000mg 

13.  Waga torsyjna do 3000 mg Waga laboratoryjna o zakresie do 3000mg 

14.  Waga analityczna WA-31 Waga laboratoryjna do 200g i dokładności do 0,0001g 

15.  Waga analityczna W/373/74 Waga laboratoryjna do 200g i dokładności do 0,0001g 

16.  Waga uchylna WS-11 Waga do 2kg i dokładności pomiaru do 1g 

17.  Uster-Autosorter f. Zellweger-Uster Komputerowe urządzenie do wyznaczania masy liniowej 
Uster Autosoter 3 

18.  Uster-Autosorter 3 (waga elektr.) Waga elektroniczna do 410g działająca we współpracy z 
komputerem do wyznaczania masy liniowej lub 
samodzielnie 

19.  Planimetr Przyrząd  do pomiaru pola powierzchni pod wykresem 

20.  Planimetr Przyrząd  do pomiaru pola powierzchni pod wykresem 

21.  Mikroskop biol. Mikroskop do preparatów laboratoryjnych 

22.  Nasadka projekcyjna Doposażenie mikroskopu biologicznego 

23.  Okular mikroskopowy Doposażenie mikroskopu biologicznego 

24.  Mikroskop projekcyjny Mikroskop z ekranem do identyfikacji włókien i pomiaru ich 
średnicy 

25.  Mikroskop Biostage Mikroskop laboratoryjny z wewnętrzną lampą 

26.  Lampa mikroskopowa Lampa do oświetlania preparatów na mikroskopie 

27.  Kamera Logitech Kamera przenosząca obraz z mikroskopu do komputera 

28.  Mikroskop stereoskopowy MST Prosty mikroskop o powiększeniu 12x 

APARATY DO BADANIA WŁÓKIEN 

29.  Przyrząd do bad. zaniecz. bawełny Maszyna do mechanicznego usuwania  zanieczyszczeo ze 
surowca bawełny 

30.  Fibrograph Aparat do wyznaczania rozkładu długości włókien bawełny 

31.  Micronaire Przyrząd do wyznaczania wskaźnika Micronaire bawełny i 
wełny 

32.  Nóż do cięcia niedoprzędu Nóż dwuostrzowy o długości cięcia 10mm 

33.  Aparat do cięcia niedoprz.(nóż) Nóż dwuostrzowy o długości cięcia 30mm  

34.  Mikroton saneczkowy Przyrząd do wykonania przekrojów włókien 

35.  Noże do mikrotonu Wyposażenie mikrotonu saneczkowego 

36.  Zrywarka do pojed. włókien Zrywarka do pojedynczych włókien 

37.  Zrywarka do włókien Zrywarka do pojedynczych włókien 

38.  Aparat-grzebienie do pom. dł. wł. Grzebienie do układania „wykresu żywego” lnu 

APARATY DO BADANIA PÓŁPRODUKTÓW PRZĘDZENIA 

39.  Aparat Almeter AEM Aparat do wyznaczania długości włókien w taśmie typu 
wełniarskiego 

40.  Aparat Almeter AEM Aparat do wyznaczania długości włókien w taśmie typu 
bawełniarskiego 



41.  Aparat do pom.sczepliwości F-460 Urządzenie do pomiaru siły sczepliwości taśm i 
niedoprzędów w warunkach dynamicznych 

42.  Zestaw komputerowy C800 do F-460 Komputer z programem do obsługi aparatu do pomiaru 
sczepliwości i skrętomierza 

APARATY DO BADANIA PRZĘDZ 

43.  Motak do przędzy z nap. el. Przyrząd do tworzenia pasm przędzy z dokładnością do 1m 

44.  Zrywarka do przędzy Prosta zrywarka o zakresie sił do 3000cN 

45.  Maszyna wytrzymałościowa ZWICK Zrywarka do przędz o zakresie do 1kN sterowana 
programem komputerowym 

46.  Zestaw komputerowy do ZWIKA Komputer z programem do sterowania zrywarką 

47.  Głowica do zrywarki do ZWIKA Doposażenie zrywarki o zakresie sił do 10N 

48.  Maszyna wytrzym. zryw. INSTRON mod.1112 Zrywarka o szerokim zakresie sił z rejestracją wykresu 

49.  Maszyna wytrzym. INSTRON 1122 Zrywarka o szerokim zakresie sił z rejestracją wykresu 

50.  Sprężarka do 1122 Sprężarka do szczęk zrywarki Instron 

51.  Zrywarka automatyczna AD Zrywarka do przędzy firmy Uster z automatycznym 
podajnikiem nitek 

52.  Aparat Uster GGP-B30 Aparat do wyznaczania nierównomierności i błędów przędz 

53.  Aparat mini-Uster do pom. przedz Aparat do wyznaczania nierównomierności i błędów przędz 
w warunkach dynamicznych 

54.  Laborat. przyrząd do anal. przędzy Aparat podstawowy Uster Tester 3 do wyznaczania 
nierównomierności i błędów przędz 

55.  Dop. przyrz.do fiz.anal. prz. Uster-t Komputer Uster Tester 3 do rejestracji nierównomierności i 
błędów przędz 

56.  Classimat "Uster" Aparat do pomiaru ilości pogrubieo i pocienieo z podziałem 
na klasy zależnie od ich grubości i długości 

57.  Przystawka do bad.nierówn.przędz Przewijarka do przędz do Classimatu 

58.  Skrętomierz Zweigle Półautomatyczne urządzenie do pomiaru skrętu przędzy 
czterema metodami 

59.  Skrętomierz FY 16/13 Urządzenie do wyznaczania liczby skrętu przędz 

60.  Skrętomierz do nici i przędzy Urządzenie do wyznaczania liczby skrętu przędz 

61.  Skrętomierz elektr. do przędzy Urządzenie do wyznaczania liczby skrętu przędz  

62.  Aparat do pom. włochat.włókna (prawidłowo –
przędzy) 

Aparat pomiaru ilości włókien odstających od rdzenia 
przędzy 

63.  Przyrząd do bad.wsp. tarcia przędz Aparat do wyznaczania współczynnika tarcia przędz 

64.  Aparat do bad. skędzież. przędzy Tablica do pomiaru długości pasm jedwabiu przed i po 
skędzieżawieniu 

65.  Twardościomierz FD-16 Aparat do pomiaru twardości nawoju przędzy 

66.  Noposkop typ FEM-1 Przyrząd do nawijania przędzy na kontrastowe płytki do 
oceny organoleptycznej jakości przędzy 

APARATY DO BADANIA TKANIN 

67.  Aparat do pomiaru gęstoswci nitek Aparat do pomiaru gęstości nitek tkaniny w powiększeniu 

APARATURA ELEKTRYCZNA 

68.  Aparat wytrzymałościowy FD-12/A Aparat do określenia ładunku elektrostatycznego 

69.  Miernik natęż. pola ind. Przenośny aparat do pomiaru natężenia pola indukcyjnego 

70.  Teraomomierz Aparat do pomiaru oporności materiałów włóknistych 

71.  Miernik PU-500 Miernik izolacji 

72.  Magnetofon "Sankey TCK" Radio z magnetofonem kasetowym 

APARATURA CHEMICZNA 

73.  Wstrząsarka stołowa typ 358s Przyrząd do mieszania i wstrząsania cieczy  

STANOWISKA WŁASNE 

74.  Przyrząd do pomiaru karł. wł. Przyrząd do pomiaru sztywności skręcania włókien 

75.  Urzadz. do pom. sztywności włók.+ doposażenie Urządzenie do pomiaru sztywności skręcania włókien 
sterowane programem komputerowym 

76.  Urządz. do bad. nierówn. skr. przędzy Przyrząd do przygotowania próbki do wyznaczenia 
nierównowagi skrętu przędzy 



MASZYNY TECHNOLOGICZNE 

77.  Przędzarka laboratoryjna Laboratoryjna maszyna do wytwarzania przędz klasycznych 

78.  Przędzarka Repco-888 Laboratoryjna maszyna do wytwarzania przędz 
dziewiarskich ze skrętem przemiennym 

79.  Zgrzeblarka laboratoryjna Zgrzeblarka wałkowa do wytwarzania runa i taśmy 

80.  Mikroprzedzal. 5-51-3278 Zestaw maszyn laboratoryjnych do mikrowyprzędów 

 

 

 


