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Hegewald & Peschke
De toonaangevende fabrikant van
universele laboratorium testmachines



Elk product is uniek, 
net als elke vraag om 
producten van binnen en 
buiten, van top tot teen 
te testen. 

Gestandaardiseerde 
onderzoeken op testban-
ken van andere merken 
worden soms beperkt 
door de (on)mogelijkhe-
den van die testmachi-
nes waardoor onderzoek 
duurder uitpakt.   
Bij Hegewald & Peschke 

testmachines komt dit 
zelden voor. Met onze 
testbanken test u niet de 
grenzen van de testbank, 
maar juist die van uw 
producten. 

Drukproeven, trekproe-
ven of buigproeven, het 
is allemaal mogelijk op 
een breed scala aan 
proefstukken zoals staal, 
hout, veren, loadcells, 
zonnepanelen en zelfs 
groenten & fruit. De 

modulaire opbouw van 
de Hegewald & Peschke 
systemen, zorgt ervoor 
dat geen enkele testme-
thode buiten bereik ligt!

Compleet naar uw wens: 
Laboratorium testbanken 
van Hegewald & Peschke.



In de techniek maakt 
men veel gebruik van 
gestandaardiseerde 
oplossingen. Hegewald & 
Peschke zorgt juist voor 
klant specifi eke oplos-
singen. 

Het Duitse familiebe-
drijf is ontstaan in 1990 
en wordt tot op de dag 
van vandaag door hun 
oprichters bestuurd. 

Airbus, BMW, Dillinger 
Hütte, the Fraunhofer-
Gesellschaft, Siemens, 
Technische Universiteit 
München, Voestalpine 
en vele andere 
vooruitstrevende 
technologische 
instellingen vertrouwen 
op de kwaliteit en 
consistentie van 
Hegewald & Peschke.

Niet alleen van de 
testmachines zelf maar 
ook van de volledig 
confi gureerbare 
software LabMaster.

“Universele 
testbanken zijn 
leverbaar tot 
3000 kN.”

Willy: De off iciele Hegewald & 
Peschke mascotte gemaakt van  
diverse proefstukken!



Onze testmachines 
zijn tot alles in staat.
Onder alle omstan-
digheden, van lage tot 
hoge capaciteit, van 
goederen inspectie tot 
mechanische duurtesten 
tot destructieve onder-
zoeken.

(onder) Voorbeeld van 
een opstelling voor 
vermoeiingstesten op 
meubilair volgens de 
norm EN15338

De testobjecten kunnen 
in verschillende tempe-
ratuursomstandigheden 
worden getest. 

Op standaard kamer-
temperatuur, maar ook 
op andere gewenste 
temperaturen bij ge-
bruik van een passende 
klimaatkamer.

De leverbare extenso-
meters kunnen worden 
aangepast voor ver-
schillende doeleinden, 
ze zijn van zeer hoge 

kwaliteit en registre-
ren zelfs de kleinste 
bewegingen. Daarnaast 
zorgt de gemakkelijk 
te gebruiken en klant 
specifi eke software 
LabMaster voor gega-
randeerde resultaten bij 
het analyseren van de 
gegevens. 

Vaste en portable 
testbanken, maar ook 
digitale lengtemeters 
zijn bijzondere produc-
ten uit het portfolio.



(boven) Door deze 
geautomatiseerde arm
is het mogelijk om uw 
testen sneller en nauw-
keuriger uit te voeren 
dan met de hand. Ook 
de evaluatie en docu-
mentatie zijn volledig 
geautomatiseerd.

Wanneer opgesteld in 
een productielijn is het 
mogelijk uw trekbank, 
testmachine of hard-
heidstester van Hege-
wald & Peschke volledig 
te integreren met een 
robot. 

Hierdoor ontstaat een 
volledig geautomati-
seerd testcentrum. Onze 
softwareontwikkelaars 
nemen hier uw zorgen 
volledig uit handen. 

Alle componenten zijn 
op elkaar ingeregeld. 
Hierdoor kunt u mate-
rialen en producten op 
hoge snelheid testen, 
bijvoorbeeld tijdens de 
laatste inspectie van 
massaproductie goede-
ren. 

De testen zijn zeer 
nauwkeurig en er vindt 
geen kwaliteitsverlies 
plaats. 

Zelfs als de eisen verdubbelen is dat geen 
probleem! Wij bouwen simpelweg om de 
wensen en specifi caties van de klant heen!



Het modulaire systeem 
biedt de mogelijkheid 
om de testbanken  
gemakkelijk op de  
specifieke wensen van 
de klant af te stemmen.  
 
Speciaal voor het testen 
van grotere elementen 
kunnen testruimtes 
worden uitgebreid. Ook 
kunnen de machines 
gedraaid en gekanteld 
worden om beter in het 
proces te passen.  
 
 

Het is mogelijk om ver-
schillende testen binnen  
één en hetzelfde test-
frame tegelijkertijd uit te 
voeren. 

Sommige testen zijn zo 
specifiek en uniek dat 
er een speciaal techno-
logisch concept nodig is. 
Hegewald & Peschke is 
dankzij haar engineering 
roots in staat maatwerk 
oplossingen aan te 
bieden. 
 
 

(boven) Universele  
testmachine inspekt 
table 20 kN voor  
weerstandstesten op 
veiligheidsglas.  
 

 



Dynamische testbanken 
voor duurtesten en 
vermoeiings onderzoek 
moeten extreem 
betrouwbaar en robuust 
zijn om de kwaliteit 
van de metingen en 
beproevingen te kunnen 
garanderen, maar vooral 
ook om de  veiligheid 
van gebruikers te 
kunnen waarborgen. 
 
Het dichtslaan van een 
autodeur of het buigen 
van een staaldraad 
moet miljoenen keren 
exact hetzelfde gedaan 
worden zonder 
enige verandering in  
het proces. Hegewald & 
Peschke is  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marktleider op gebied 
van teststraten voor 
testen van meubilair, 
bedden en bijvoorbeeld 
matrassen. 
 
Dit zijn veelal grote 
producten in de meest 
grillige vormen die in de 
universeel en eenvoudig 
om te bouwen modulaire 
test frames snel en 
eenvoudig kunnen 
worden beproefd.  

Daarnaast vereisen 
meubels vaak ook  
langere en meer  
uitgebreide testen. 
Hegewald & Peschke 
biedt een modulaire 
meubelteststraat 
met pneumatische of 
hydraulische actuatoren.

Deze zijn niet beperkt 
tot een enkel product 
of zelfs productgroep. 
Ze zijn zeer flexibel en 
breed inzetbaar. 
 
De machines zijn 
speciaal gemaakt voor 
component- en product 
testen en zorgen voor 
een efficiënte methode 
om deze testen uit te 
kunnen voeren. 
 

“Onderstaande 
meubeltest
installatie test
de slijtage van 
lades, geleide rails 
en functionele
elementen zoals 
handgrepen.”

“Na een miljoen testen kan het product  
versleten zijn, maar de machine niet!”



Testmachines zijn bij 
Hegewald & Peschke 
altijd klant-specifi ek. 
Voordat een off erte 
wordt opgesteld is er 
altijd uitvoerig persoon-
lijk contact en worden 
eerst alle technische en 
klantspecifi eke eigen-
schappen vastgelegd.

Het demonstratielab 
in Nossen is hierin vaak 
een belangrijk hulpmid-
del. De machine is vooraf 
volledig geconfi gureerd 
en eventueel door u 
afgenomen in de fabriek. 
Wij zorgen voor vakkun-
dige installatie en maken 
de machines gebruiks-
klaar. 

Wij trainen waar nodig 
uw medewerkers en 
kunnen assisteren via 
internet. 

Na verkoop ervaart u 
onze service pas echt.
Support via internet/
telefoon is bij ons 
gewoon gratis zonder 
jaarlijks contract voor 
support.

Voor vragen over de 
software is er een actief 
telefoonnummer 
beschikbaar. 

Daarnaast voeren wij 
periodieke keuringen uit 
met DAKKS/NMI her-
leidbaarheid en mocht 
het onverhoopt ooit 
nodig zijn dan voeren 
wij snel en deskundig 
eventuele reparaties uit.

Ook voor kalibratie is er 
geen derde partij nodig. 
Ons kalibratielaborato-
rium is voorzien van de 
juiste, gecertifi ceerde en 
DAKKS geaccrediteerde 
apparatuur.

Metesco Nederland is 
aangesteld als off iciële 
distributeur voor de
Nederlands-Belgische 
markt. Zij treedt op als 
partner/aanspreekpunt 
en kan u van alle 
gewenste informatie 
voorzien. 

Samen zullen 
Metesco Nederland en 
Hegewald & Peschke 
zich inzetten voor de 
ontwikkeling van uw 
maatwerk Testmachine!

Objecten gaan niet zomaar kapot!

Metesco Nederland BV
Oosterparkweg 35G
2985 SX, Ridderkerk, 

Nederland
0031 (0)78 651 11 17
www.test-machines.nl
www.metesco.nl
info@metesco.nl

Belgie
0032 (0)3 38081458
www.test-machines.nl
www.metesco.be
info@metesco.be
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