
X-Ray analize, debeline nanosov, 
mikro trdota, testiranje materialov

Labsys ekskluzivni in akreditirani zastopnik za Helmut  
Fischer GmbH na Balkanu

FISCHER inštrumenti pokrivajo široko 
področje meritev in raziskav, ki so 
pomembne v različnih vejah industrije. Za 
vsako aplikacijo se izbere primerna metoda 
za največjo točnost in natančnost, pa naj bo 
to magnetna indukcija ali vrtinčni tokovi, 
beta sipanje, kolometrija, mikrotrdota ali x-
ray florescenca - FISCHER ima vedno pravi 
odgovor.

Industrija, raziskovalni centri in akademski 
inštituti po celotnem svetu zahtevajo 
zanesljivost in natančost merilne opreme. 
FISCHER je na tem področju zavezan 
najvišjim standardom in nenehnemu 
razvoju z namenom razvijati tehnološko 
najbolj dovršene merilne sisteme na svetu.

Zanesl j ive  in  natančne meri tve  z  
vrhunskimi FISCHER inštrumenti vam 
pomagajo do najboljše kontrole kakovosti, 
do kontrole proizvodnega cikla, do 
izboljšanja in optimizacije procesov, do 
suverenega zagovora pred kupci in do 
neprecenljivih novih spoznanj o vaših 
materialih in izdelkih.

V podjetju Labsys se že 25 let uspešno 
trudimo za uvajanje najmodernejše merilne 
tehnike na področje Balkana. Naša 
najnovejša pridobitev je EDXRF X-Ray 
XDLM 237, na katerem lahko pridobite 
testne meritve ali pa drugo mnenje o 
karatkeristikah vaših materialov. V našem 
podjetju vam z največjim veseljem 
p o m a g a m o  p r i  i z b i r i  p r a v e g a  
inštrumentarija in poskrbimo za popolno 
podporo v življenjskem ciklu inštrumenta. 
Omenimo naj le servise, kalibracije in 
šolanja uporabnikov. Izbira in odločitev pri 
nakupu profesionalnih inštrumentov 
vsekakor ni enostavna, zato nam dovolite, 
da vam pri tem pomagamo.

MIKRO TRDOTA
inštrumenti za nanoindentacijo

FISCHERSCOPE X-RAY
merilni sistemi XRF za materialno 
analizo

DEBELINE NANOSOV
elektromagnetne metode indukcije 
in vrtinčnih tokov

TESTIRANJE MATERIALOV
vsebnost ferita, električna 
prevodnost, poroznost

Labsys d. o. o.
Opremljen laboratorij za mehanske in 
rheološke analize ter meritve debelin 
galvanskih nanosov.

Cesta na Kurešček 37
1292 Ig pri Ljubljani
Slovenija

www.labsys.si, +386 40 634 011

anton.cotar@labsys.si, +386 1 2862 330

NAJNOVEJŠE X-ray
Med drugim v našem laboratoriju omogočamo meritve na naši zadnji 
pridobitvi - najnovejšem polno opremljenem X-Ray XDLM 237. Privoščite si 
testne meritve ali pa drugo mnenje. Pokličite nas na +386 04 634 011.
Primeri meritev: Zn/Fe, Cr/Ni/Cu/ABS, TiN/Fe, Au/Ni/Cu/PCB, Au/Ni/CuSn6, 
Cr/Zn/Fe, Sn/Cu, Au/Pd/Ni/CuFe, vsebnost zlata in svinca v procentih, ...

Naš novi XRF sistem.

Meritev debeline nanosa PbSn na osnovi Cu65Zn35 ter 
deleža Pb na matici iz avtomobilske industrije.

Široka ponudba inštrumentov Helmut Fischer
žepni MP0R, ročni FMP, PMP in PMP duplex, namizni MMS-PC2, velika izbira X-Ray XRF 
sistemov, inštrumenti za merjenje mikrotrdote in nanoindentacije Hm2000, merilec električne 
prevodnosti SMP, ...

Kje je Helmut Fischer najbolj prisoten
elektronika, industrija barv in lakov, galvanizacija, antikorozija, dekorativni nanosi, zlatarstvo 
in plemenite kovine, testiranje in analiza materialov.
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