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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
 
Impulzus vizsgálata plusz és mínusz között  

A Poppe + Potthoff Maschinenbau egyedülálló berendezést mutat be innovatív 

komponensek vizsgálatához változó nyomás- és hőmérsékleti viszonyok között 

Új anyagok teszik lehetővé egy komponens funkciójának, súlyának vagy költségeinek 

optimalizálását. Azonban szigorú teszteket kell elvégezni, mielőtt megkezdődne egy 

újonnan kifejlesztett termék szériaszerű gyártása. Az újszerű légelszívó rendszereknek 

például, melyek speciális műanyagból készültek, gyors és extrém hőmérsékleti 

változásokat kell kiállniuk, míg pulzáló pozitív és negatív nyomás alatt folyamatos 

használatban vannak.  

A Poppe + Potthoff Maschinenbau lehetővé teszi a vizsgálómérnökök számára, hogy a 

hőmérsékleti és nyomásváltási teszteket a szabadból a laboratóriumokba helyezzék 

át. A PPM 278-00 próbapad a legzordabb valós körülmények szimulálására képes. 

Legyenek azok akár a sarkvidékeken vagy a Szaharában fennálló viszonyok. Nagy 

méretű klímakamra teszi lehetővé a próbadarabok kitételét -72°C és +180°C (-97.6°F 

és 356°F) közötti hőmérsékletnek, ill. akár 98%-os páratartalomnak.  

A nyomás -0,8 és +3,5 bar között állítható be 0,5 Hz tesztelési frekvencia és 15 dm³ 

tesztvolumen esetén. Így változó impulzusnyomás-tesztek áttekintése válik lehetővé a 

túlnyomás-túlnyomás, túlnyomás-vákuum és vákuum-vákuum területein. Három  

tesztcsatlakozó került a vizsgálókamra minden oldalán beállításra  és ezek egyedileg 

kapcsolhatók elválasztott szelepek segítségével. Egy automatikus szigetelési teszt a 

szivárgásokat minden egyes próbadarab esetén X ciklus során képes felismerni és a 

vizsgálat menetéből kizárni.  

A Poppe + Potthoff Maschinenbau ezen egyedülálló impulzusnyomás-próbapadot az 

Automotive Testing Europe kiállításon mutatta be. A termék új nemzetközi piacokon 

is hódít. A német szakértők az idei évben az Automotive Testing Expo szakkiállításon 

vesznek részt Kínában (7027-es stand) és Észak-Amerikában (5052-es stand). Az 

http://www.testing-expo.com/


   

 

 ügféligényeknek megfelelően kialakított berendezések precizitáshoz és kiváló 

teljesítményhez készültek. A kutatásban, fejlesztésben és gyártásban kerülnek 

alkalmazásra.       

(2118 karakter szóközökkel) 

Fényképek:  

      

1. fénykép: A Poppe + Potthoff Maschinenbau egyedülálló impulzusnyomás-

vizsgálópadot fejlesztett ki, mellyel innovatív összetevők tesztelhetők negatív és 

pozitív nyomáson és különböző hőmérsékleti körülmények között.  

  

2. fénykép: Frank Baudler (R&D), Stefan Dreyer (CEO) és Johannes Montag (Sales) 

képviselik a Poppe + Potthoff Maschinenbau céget az Automotive Testing Expo 

szakkiállításon.  

  

3. fénykép: A Poppe + Potthoff bővítette kapacitásait és nemrégiben új és nagyobb 

kutatási és gyártási épületbe költözött a németországi Nordhausen városában.  

Forrás: Poppe + Potthoff.  
Nyomtatási minőségben: ZIP letöltése vagy az alábbi címről: press.info@oha-
communication.com  
 

http://www.oha-communication.com/images/stories/Bilder_Presseinfos/Poppe-Potthoff/150713_PoppePotthoff-Maschinenbau_Impulse-Testing-from-minus-to-plus.zip
mailto:press.info@oha-communication.com
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 A Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH berendezéseket fejleszt és gyárt üzemi és 
tartóssági vizsgálatokhoz az autó- és hajógyártás, valamint további iparágak 
termékeihez. A specialisták precíz és nagy teljesítményű különleges gépei magas 
nyomású technikához a kutatásban, fejlesztésben és a gyártásban kerülnek 
alkalmazásra. Ide tartoznak a hasítónyomás- és tömítettség-vizsgálat, az 
impulzusvizsgálat, az autofrettázs, valamint az automatizált vizsgálatok berendezései. 
A nordhauseni (Németország) székhelyű vállalat a Poppe + Potthoff Gruppe tagja. 
 
A Poppe + Potthoff nevét a precizitás fémjelzi. A vállalatcsoport ügyfélspecifikus 
acélcsöveket, common rail alrendszereket, magas nyomású vezetékeket, precíziós 
elemeket, kardántengelyeket és kuplungokat, valamint különleges gépeket és 
próbapadokat fejleszt és gyárt. Ezzel a Poppe + Potthoff műszakilag igényes 
megoldásokat kínál az autóiparnak a haszongépjárművek területén, a hajógyártásnak, 
a szerszámiparnak és gépészetnek és további iparágaknak. Az 1928-ban alapított 
családi vállalat, melynek fő székhelye a Werther (Németország) városában lévő 
technológiai központ ,több, mint 1200 munkatársat foglalkoztat. A Poppe + Potthoff 
vállalat leányvállalataival és hosszú távú partnereivel több, mint 50 országban 
tevékeny ügyfeleihez közel. www.poppe-potthoff.com  
 
Kapcsolat: 
Johannes Montag 
Poppe + Potthoff Maschinenbau GmbH 
Engineering & Sales  
Telefon: +49 (0)36 31 / 46 22 10 22 
Mobil: +49 (0)171 / 671 11 65 
E-mail: johannes.montag@poppe-potthoff.com  
Internet: www.poppe-potthoff.com  
 
Martina Engler-Smith 
Poppe + Potthoff GmbH 
Marketing menedzser 
Telefon: +49(0)5203 / 91 66 327 
Mobil: +49 (0)162 / 854 84 38 
E-mail: martina.engler-smith@poppe-potthoff.com  
Internet: www.poppe-potthoff.com   
 
Ügynökség:  
Oliver Frederik Hahr 
oha communication 
Consulting and Public Relations 
Telefon: +49 (0)711 / 50 88 65 82-1 
Mobil: +49 (0)176/ 51 22 22 88 
E-mail: oliver.hahr@oha-communication.com  
Internet: www.oha-communication.com  
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