
Ring oss på +46(0) 8 554 240 00

50år
1968 - 2018

50år
1968 - 2018

R & D

Mobil hydraulik

Service & Underhåll

Industrihydraulik

Marin & offshore

MINIMESS® digital Test kit är "allt- i -ett" test kit för snabb och noggrann 
trycktestning. Med uppsättningen kommer MINIMESS® testuttag, microbore 
högtrycksslang och ett flertal passande adaptrar.
Kan även skräddarsys efter Dina unika behov.

• Test under fullt tryck med läckagefria  
MINIMESS® anslutningar upp till 630 bar

• Allt för att Du ska kunna mäta tryck  
- Snabb & Lätt - med hög noggrannhet

• Låg kostnad – Till rätt pris

• Kan även skräddarsys efter 
 Dina unika behov

• Robust, lätt och bärbar

• Finns till BSP, UNF JIC, ORFS,  
   Metriskt DIN 2353, JIS30-BSP(Kobelco),  
     JIS30-Metrisk(Komatsu). Vi har till de 
        flesta kopplingssystemen 
       ...Pröva Oss

Portabla MINIMESS Test Kit
MINIMESS® Digital Test Kit

Obegränsad garanti 
mot läckage
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DET DIGITALA MINITEST KIT INNEHÅLLER:
• 1st 80mm valfri digital tryckmätare, tryck upp till 700 bar, inkluderat skyddande gummiskydd.
• 1st MINIMESS® 1620 testuttag – ansl 1/4 "BSPP.
• 1st T-adapter BSPP 1/4 ” utv/inv med MINIMESS® 1620 testuttag.
• 1st T-adapter BSPP 3/8 ” utv/inv med MINIMESS® 1620 testuttag.
• 1st testslang microbore  630 bar L=1500mm.
• Extra 3/8 "& 1/2" BSP gängade adaptrar och tätningar.

NYCKELFUNKTIONER
• Test under tryck, upp till 630 bar, med MINIMESS® testuttag.
• Allt du behöver för att få en noggrann tryckavläsning.
• Låg kostnad – mycket prisvärt.
• Livstids läckagefri garanti på MINIMESS® testuttag

Portabla MINIMESS® Test Kit
MINIMESS® Digital Test Kit

Byt ut X i koden ovan mot siffran för det tryckområde Du önskar:

3 = 0 till 40 bar
6 = 0 till 160 bar
7 = 0 till 250 bar
8 = 0 till 400 bar
9 = 0 till 700 bar
Kit med 2 digitala manometrar finns mot förfrågan.

BESTÄLLNINGS KOD

TESTKITBSP-0X-DIG1
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Obegränsad garanti 
mot läckage

Backup ring 

Sekundär tätning

Ventilkägla

Antivibration O-ring

Fixeringsring för 
dammskydd

Primär tätning

Ventilhus

Utvecklat av Hydrotechnik för mer än 50 år sedan. Här hittar du MINIMESS® mätnipplar och tillbehör, en 
standard för maskiner och industrier världen över, bl.a i hydraul-, process- och gassystem. MINIMESS® 
testuttag erbjuder det mest avancerade systemet med arbetstryck upp till 630bar. Med obegränsad garanti 
mot läckage, dess lämplighet i nästan vilket oljemedia eller nitrogena gaser som helst, gör MINIMESS® till det 
mest mångsidiga testuttaget som går att få på marknaden.

Industriell hydraulik och pneumatik Mobil hydraulik och pneumatik Offshore hydraulik och pneumatik

• Test hydraulik
• Avluftning
• Påfyllning
• Test gaser

• Oljeprovning
• Laddning gas
• Mobilhydraulik
• Industrihydraulik

• Offshore & djuphavsapplikationer
• Process industri
• Pneumatik
• Automotiv
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Kompressionsfjäder

Anslutningstätning enl DIN

MINIMESS® - ORIGINALET & MARKNADSLEDARE
LÄTT ATT ANVÄNDA, MYCKET SÄKER, LÄCKAGE FRI MED LÅNG LIVSLÄNGD.

Installerat i hydraulsystem, bidrar MINIMESS® testuttag till ett lättillgängligt sätt att få information om tryck 
eller temperatur. Idealiskt vid service eller felsökning. Testslangar, mätinstrument eller sensorer kan anslutas 
till eller kopplas ifrån under fullt systemtryck utan dyrbara produktionsstopp.

MINIMESS® - EN PRODUKT - FLERA APPLIKATIONER



Visit us at www.ukflowtechnik.com

Specialister på högpresterande test- & mätlösningar

Tryck Temp/Tryckvakt

Moment

Flödesmätare turbin Varvtal, RPM

Vattensensor

Flödesmätare kugghjul

Temperatur Partikelräknare

Belastning

Nivå/Tempvakt Mobila utrustningar

Service & Kalibrering 
Vi erbjuder kompletta tjänster av service, reparation och kalibrering. 
Certifikat utfärdas med UKAS certifierade testinstrument. 

Ring oss på +46 (0)8 554 240 00 för mer information 
och för att erhålla våra andra broschyrer:

Discover more at hydrotechnik.co.uk
1

TEST & DATA ACQUISITION

Digital test and datalogging equipment

Wide range of rugged highly accurate sensors

Expansion modules 

Test and evaluation software

Test and Data 

Acquisition 

Instrumentation 

Discover more at hydrotechnik.co.uk

UK LIMITED

HYDROTECHNIK

End of production test & data acquisition test rigs

Proof pressurising & deformation measurement of 

different hose or pipe assemblies

Performance testing of flow, pressure, temperature,  

rpm, torques, oil cleanliness & much more

Complete data logging and reporting

Customisable software to end user requirements

Complete turnkey service - from consultation to training

Hydraulic & Hydrostatic 

Test Rigs

Discover more at www.hydrotechnik.co.uk

UK LIMITED

HYDROTECHNIKHYDRAULIC & HYDROSTATIC TEST RIGS

PRESSURE SENSORS & INSTRUMENTATION

Rugged high accuracy sensors  

for wide ranging applications

High performance silicon technology  

with ranges from 10mbar to 4000 bar

Standard and customised designs

Excellent vibration, shock and overload resistance

High temperature and combined  

pressure/temperature sensors

Digital gauges, panel displays,  

data loggers and test kits 

Pressure Sensors  

and Instrumentation

Discover more at www.hydrotechnik.co.uk

UK LIMITED

HYDROTECHNIK

Discover more at www.hydrotechnik.co.uk

Minimess® gas charging valves

Nitrogen pressure regulators & charging devices

Nitrogen accumulator gas charging & testing kits

Accumulator valve adaptors & accessories

Accumulator charging  

valves & kits

UK LIMITED

HYDROTECHNIK

Discover more at www.hydrotechnik.co.uk

ACCUMULATOR CHARGING VALVES & KITS

Gas Charging Kit 12 pager.indd   1
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