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1. Het document

1.1 Doel van het document
Het document toont de informatie voor het uitvoeren van de volgende stappen:
• De uitrusting installeren
• De uitrusting bedienen
• De uitrusting onderhouden
Het document bevat de oorspronkelijke instructies voor de Avanti hydraulische moersleutel, hier aangeduid met de term 
‘gereedschap’. De term ‘uitrusting’ wordt gebruikt als een meer algemene aanduiding van het gehele systeem, zijnde 
het gereedschap, de onderdelen en de accessoires, inclusief de pompunit.

1.2 Gebruik van het document
1. Lees het gehele document. Zorg dat u alle instructies begrijpt.
2. Volg de veiligheidsinstructies om letsel of schade aan uitrusting te voorkomen.
3. Volg de volledige procedures in de gegeven volgorde.
4. Bewaar een exemplaar van de nieuwste versie van het document en alle bijbehorende documenten in de buurt van 

de uitrusting. 

1.3 Talen
Dit document is oorspronkelijk in de Engelse taal geschreven. Alle overige taalversies zijn vertalingen van de 
oorspronkelijke instructies.

1.4 Afbeeldingen
Het is niet altijd mogelijk een gedetailleerde afbeelding van ieder afzonderlijk onderdeel van de uitrusting te geven. De 
afbeeldingen in het document tonen een standaardopstelling en dienen uitsluitend voor het geven van instructies.

1.5 In het document gebruikte veiligheidssymbolen

Veiligheidssymbool Functie Beschrijving

Waarschuwing ‘Waarschuwing’ betekent dat het 
niet opvolgen van de instructies tot 
(fataal) letsel kan leiden.

Voorzichtig ‘Voorzichtig’ betekent dat het niet 
opvolgen van de instructies tot 
schade aan de uitrusting kan leiden.

Opmerking ‘Opmerking’ wordt gebruikt om 
aanvullende informatie te geven.
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1.6 Bijbehorende documenten

Documentnaam Doelgroep

Avanti hydraulische momentsleutel Technische handleiding
Werknemers die de uitrusting bedienen

 

1.7 Wijzigingsgeschiedenis

Datum Wijzigingsnummer Opmerking

15-12-2016 002 Eerste versie

1.8 Contactgegevens

HYTORC Nederland BV HYTORC Benelux BVBA

Platinawerf 8
6641 TL Beuningen
Nederland
Telefoon: +31 (0)24 3660660
Website: www.hytorc.nl 
E-mail: info@hytorc.nl 

Ysselaarlaan 65B
2630 Aartselaar
België
Telefoon: +32 (0)38 705220 
Website: www.hytorc.be
E-mail: info@hytorc.be
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2. Veiligheid

2.1 Algemene veiligheidsinstructies

2.1.1 Werknemers
• Sta niet toe dat niet hiervoor gekwalificeerde werknemers werkzaamheden aan of met de uitrusting uitvoeren 

Kwalificatienormen vindt u ondermeer in EN-1591. 
• Houd niet-gekwalificeerde werknemers, kinderen en dieren uit de buurt van de uitrusting. 
• Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals veiligheidshelm, veiligheidsbril, gehoorbescherming, 

veiligheidsschoenen, veiligheidsschoenen en overall.
• Houd loszittende kleding, lang haar en sieraden uit de buurt van bewegende delen.
• Blijf alert. Gebruik uw gezonde verstand. Werk niet met de uitrusting terwijl u onder invloed van geestverruimende 

middelen bent.
• Zorg altijd dat u stevig staat.
• Houd het gereedschap niet vast terwijl het in werking is.
• Houd uw handen uit de buurt van de los of vast te draaien moer of bout.
• Ga niet in het bewegingspad van het gereedschap staan terwijl dit in bedrijf is. Een van de moer of de bout 

losgeraakt gereedschap zal in die richting wegschieten.
• Bedenk dat een bevestigingsmiddel dat tijdens bedrijf afbreekt, in een projectiel met een hoge snelheid verandert.
• Zorg dat het gereedschap en de pompunit door dezelfde bediener worden bediend. Zorg dat als het 

gereedschap en de pompunit niet door dezelfde bediener kunnen worden bediend, de bedieners goed met elkaar 
communiceren.

• Volg de lokale arbeids- en veiligheidswetten en milieuvoorschriften op. 

2.1.2 Werkgebied
• Zorg dat het werkgebied schoon en goed verlicht is.
• Houd het werkgebied vrij van ongewenste obstakels. Zorg voor vrije doorgangen in het werkgebied tijdens de 

werkzaamheden. 

2.1.3 Uitrusting
• Gebruik uitsluitend door HYTORC goedgekeurde uitrusting.
• Gebruik uitsluitend uitrusting die geschikt is voor en kan worden gecombineerd met de uitrusting van HYTORC. 
• Pas de uitrusting op geen enkele wijze aan.
• Gebruik gereedschappen uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen.
• Gebruik geen kleinere gereedschappen of accessoires voor taken die met een groter gereedschap moeten worden 

uitgevoerd. HYTORC kan accessoires op maat ontwikkelen om veilige en eenvoudige bediening te verzekeren. 
Neem voor meer informatie contact op met de lokale vertegenwoordiger van HYTORC.

• Inspecteer voor ieder gebruik de uitrusting op zichtbare beschadigingen. Volg de onderhoudsinstructies 
betreffende de uitrusting op.

• Verwijder de veiligheidsvoorzieningen op de uitrusting niet en schakel deze ook niet uit.
• Controleer of de afdekplaten niet zijn beschadigd en correct zijn geplaatst. Alle HYTORC gereedschappen zijn 

voorzien van afdekplaten die de bewegende delen afdekken. Neem in geval van ontbrekende of beschadigde 
afdekplaten contact op met de lokale vertegenwoordiger van HYTORC voor reparatie.

• In veel gevallen kan het gereedschap handsfree worden bediend. Gebruik als het gereedschap tijdens bedrijf moet 
worden vastgehouden of gestabiliseerd alternatieve middelen om het gereedschap aan het werkstuk te bevestigen.

• Oefen niet meer dan de toegestane maximumdruk op de uitrusting uit.
• Sla niet met zware objecten (zoals een hamer) op de reactiearmen, moerdoppen of gereedschap.
• Gebruik als de moer of bout niet met het door u gebruikte gereedschap draait een gereedschap met een hoger 

maximaal moment. Ga bij schokken door corrosie, vreten en koudlassen tot maximaal 70% van het moment.
• Snij of las reactiearmen of moerdoppen niet en pas ze op geen enkele andere wijze aan.
• Stel reactiearmen of moerdoppen niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
• Laat gereedschappen met reactiearmen en moerdoppen niet hangend aan de moer of de bout achter.
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• Gebruik geen pompunits, hydraulische slangen, slangaansluitingen met slangkoppelingen, stroomkabels of 
afstandsbedieningskabels om de uitrusting te dragen of te verplaatsen. 

• Houd tijdens het dragen of verplaatsen van de uitrusting de pompunit of het gereedschap altijd vast.
• Berg gereedschappen en accessoires die niet worden gebruikt op de juiste manier op.

2.2 Aanvullende veiligheidsinstructies

2.2.1 Elektrische en pneumatische pompunits
• Gebruik uitsluitend pompunits van HYTORC.
• Pas de pomp op geen enkele wijze aan.
• Gebruik geen elektrische pomp in mogelijk instabiele omgevingen. Gebruik in geval van twijfel een pneumatische 

pompunit. Bij contact tussen metalen delen kunnen vonken ontstaan. Neem de juiste extra maatregelen.
• Draag gehoorbescherming. De geluidsemissie van HYTORC pompunits is minder dan 80 dB.
• Zorg dat de maximumbedrijfsdruk van de pompunit de maximum toegestane druk van 690 bar (10.000 psi) niet 

overschrijdt.
• Zorg dat de pomp correct is geaard.
• Controleer of de pompunit met de (bijgeleverde) hydraulische olie (Shell Tellus S2 V32) is gevuld.
• Controleer of het oliepeil tussen de minimummarkering en de maximummarkering staat. Controleer het oliepeil via 

het oliepeilkijkglas.
• Gebruik voor het bijvullen van de olietank uitsluitend hoogwaardige hydraulische olie (ISO VG 32 of ISO VG 46 

in extremere situaties).
• Meng geen hydraulische oliesoorten van verschillende kwaliteiten.
• Controleer of de olievuldop op het olievulpunt is geplaatst.
• Gebruik bij subseatoepassingen een biologisch afbreekbare oliesoort.

2.2.2 Elektrische pompunits
• Zorg dat de netspanning met de nominale spanning van de pompunit overeenkomt.
• Bij 230V pompunits moet de netspanning tussen 200V en 230V liggen.
• Bij 400V pompunits moet de netspanning tussen 380V en 460V liggen.
• Bij gebruik van een verlengkabel:
• Gebruik geen langere verlengkabel dan nodig.
• Zorg dat de verlengkabel niet langer is dan 50 meter.
• Zorg dat de doorsnede van de draden in de verlengkabel minimaal 2,5 mm2 bedraagt.
• Wikkel de verlengkabel volledig van de haspel af.
• Zorg dat geen overspanning of onderspanning ontstaat. Gebruik geen te dunne of te lange verlengkabel.
• Controleer bij gebruik van een 400V pompunit of de draairichting correct is. Als de LED-indicator rood wordt, is 

de draairichting niet correct. Draai de polariteit van de faseomkeerstekker om. 

2.2.3 Hydraulische slangen
• Gebruik uitsluitend hydraulische slangen van HYTORC.
• Pas de hydraulische slangen op geen enkele wijze aan.
• Controleer of de hydraulische slangen stevig zijn aangesloten.
• Controleer of de hydraulische slangen niet zijn geknikt of gedraaid.
• Houd de hydraulische slangen uit de buurt van het reactiepunt.
• Vervang beschadigde hydraulische slangen onmiddellijk. Vervang de hydraulische slangen minimaal iedere drie 

jaar.
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2.2.4 Reactiearmen
• Gebruik uitsluitend reactiearmen van HYTORC.
• Pas de reactiearmen op geen enkele wijze aan.
• Plaats de reactiearmen tegen een vast reactiepunt dat bestand is tegen de belasting.
• Plaats uitsluitend de reactiezone tegen het reactiepunt.
• Controleer of het uiteinde van de reactiearm het reactiepunt zowel horizontaal als verticaal minimaal 10 mm 

overlapt. Kies als een afstand van minimaal 10 mm niet mogelijk is een ander reactiepunt of gebruik een geschikte 
reactiearm.

• Controleer of de reactiearm op de spievertanding van het gereedschap is vergrendeld.
• Vermijd overmatige speling. Zet het systeem kortstondig onder druk. Stop als het gereedschap de neiging heeft te 

verlopen of scheef te gaan staan onmiddellijk en verplaats de reactiearm naar een stevigere en stabielere positie.
• Plaats de reactiearm niet tegen een rond, gekromd of hellend reactiepunt omdat de reactiearm daarop weg kruipt.
• Voorkom dat ongeacht welk lichaamsdeel tussen de reactiearm en het reactiepunt komt.
• Plaats geen objecten tussen de reactiearm en het reactiepunt.
• Plaats bij gebruik van een reactiecup deze volledig over het reactiepunt.
• Zorg bij gebruik van een reactiecup met pen dat de pen de onderzijde van de zeskantbout bereikt.
 
2.2.5 Moerdoppen
• Gebruik uitsluitend moerdoppen van HYTORC.
• Pas de moerdoppen op geen enkele wijze aan.
• Gebruik geen moerdoppen die overmatig zijn verhit of gekoeld.
• Gebruik uitsluitend dikwandige (heavy duty) krachtdoppen. Gebruik geen dunwandige moerdoppen.
• Gebruik alleen krachtdoppen.
• Gebruik uitsluitend extra hoge moerdoppen indien strikt noodzakelijk. De extra hoogte veroorzaakt ongewenste 

buigkrachten.
• Gebruik geen moerdoppen die op slagmoersleutels zijn gebruikt. De slag vervormt het aandrijfgat van de 

moerdop en maakt het staal harder en brozer. Hierdoor kan het staal breken en dit verhoogt de kans op 
rondvliegende objecten.

• Zorg dat de sleutelwijdte van de moerdop met de sleutelwijdte van de moer of de boutkop overeenkomt. Let op het 
verschil tussen metrische en imperiale maten.

• Plaats het gereedschap met de moerdop op de moer of de bout. Plaats de moerdop zo ver mogelijk over de moer 
of de bout.

• Controleer of de moerdop stevig aan het gereedschap vastzit.
• Gebruik geen algemene verlengstukken of verkleinende of vergrotende adapters. HYTORC kan accessoires op 

maat ontwikkelen om veilige en eenvoudige bediening te verzekeren. Neem voor meer informatie contact op met 
de lokale vertegenwoordiger van HYTORC.
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2.3 Veiligheidssymbolen op het gereedschap
Het gereedschap bevat geen waarschuwingslabels. Waarschuwingslabels kunnen uitsluitend worden aangebracht op 
plaatsen waar zij onmiddellijk beschadigd zullen raken of onleesbaar worden.

2.4 Gekwalificeerde werknemers
De term ‘gekwalificeerde werknemers’ verwijst naar personen die de uitrusting en de veilige installatie, bediening 
en onderhoud hiervan zeer goed kennen. Gekwalificeerde werknemers zijn fysiek in staat de gevraagde taken uit 
te voeren, ze kennen alle relevante veiligheidsinstructies en voorschriften en ze zijn opgeleid in het veilig installeren, 
bedienen en onderhouden van de uitrusting. Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat met de uitrusting werkt 
om erop toe te zien dat de werknemers aan deze eisen voldoen.

2.5 Aansprakelijkheid
HYTORC stelt zich niet aansprakelijk voor letsel of schade als gevolg van onbedoeld gebruik van de uitrusting. De 
uitrusting is ontworpen en bedoeld voor het in de betreffende documenten beschreven doel. Niet in de relevante 
documenten beschreven toepassingen worden als onbedoelde toepassingen beschouwd en kunnen tot letsel of schade 
leiden.
Onbedoelde toepassingen zijn onder andere:
• Gebruik van niet door HYTORC goedgekeurde uitrusting
• Gebruik van uitrusting die niet geschikt is voor en niet kan worden gecombineerd met de uitrusting van HYTORC
• Het op enige manier wijzigen of aanpassen van uitrusting
• Toestaan dat niet hiervoor gekwalificeerde werknemers werkzaamheden aan of met de uitrusting uitvoeren
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3. Beschrijving

3.1 Bedoelde toepassing
De Avanti hydraulische moersleutel is een gereedschap dat voor zowel aandraaien als spannen wordt gebruikt. 
Het gereedschap kan voor verschillende reactiearmen en moerdoppen worden gebruikt. HYTORC hydraulische 
gereedschappen hebben in de regel een nauwkeurigheid van ± 3%. Raadpleeg en hanteer zo nodig de specifieke 
kalibratiewaarden. Ook kalibraties zijn een momentopname.

3.2 Overzicht

1. Elektrische pompunit
2. Twinslang
3. Hydraulische moerdopsleutel
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3.3 Elektrische pompunit
Het instelbaar drukbereik van de pompunit is 50 bar - 690 bar. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Slangaansluiting (mannelijke koppeling) (aanvoerslang) (A)
Slangaansluiting (vrouwelijke koppeling) (retourslang) (B)
Olievulpunt
Olieaftappunt
Oliepeilkijkglas 
Manometer

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Drukregelventiel / Vleugel-/borgmoer 
Drukontlastingsventiel
Afstandsbediening
Startknop / voorwaartse activering
Stopknop
LED-indicator
Afstandsbedieningsklem

LED-indicatoren (elektrische pompunit)

230V pompunit

Indicatie Beschrijving

Groen, constant De pomp is gereed voor gebruik.
 
400V pompunit

Indicatie Beschrijving

Groen, constant De pomp is gereed voor gebruik.

Rood, knipperend (2x) De draairichting is niet correct. Draai de polariteit van de 
faseomkeerstekker om.

Rood, constant Fout.
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3.4 Pneumatische pompunit
Het instelbaar drukbereik van de pompunit is 50 bar - 690 bar. 

1. Slangaansluiting (mannelijke koppeling) (aanvoerslang) (A)
2. Slangaansluiting (vrouwelijke koppeling) (retourslang) (B)
3. Olievulpunt
4. Olieaftappunt
5. Oliepeilkijkglas
6. Manometer
7. Drukregelventiel / vleugel-/borgmoer
8. Drukontlastingsventiel
9. Persluchtinlaat
10. Luchttoevoerafsluitventiel / afsluitkraan
11. Waterfilter / luchtdrukregelaar
12. Olievernevelaar
13. Oliedruppelteller
14. Afstandsbediening
15. Aan/uitschakelaar
16. Startknop / voorwaartse activering
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3.5 Hydraulische moerdopsleutel

1. Slangaansluiting (mannelijke koppeling) (aanvoerslang) (A)
2. Slangaansluiting (vrouwelijke koppeling) (retourslang) (R)
3. Aandrijfvierkant voor moerdopaansluiting
4. Aandrijfasborging
5. Ontgrendelingshendel voor reactiepal
6. Spievertanding voor aansluiting van de reactiearm
7. Montagepunt voor veiligheidshandvat
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3.6 Accessoires
3.6.1 Veiligheidshandvat
Installeer voor meer gemak en veiligheid het veiligheidshandvat op 
het gereedschap of de reactiearm. 

3.6.2 BoltSafe™ boutkrachttester
De BoltSafe onderlegring is een sensorring welke de voorspankracht 
in een boutverbinding meet. De sensorring wordt aangesloten op een 
uitleesunit die kN of LBS aangeeft. Op deze wijze wordt de relatie 
tussen gereedschapinstelling en voorspankracht duidelijk. U voorkomt 
een verkeerde aanname van de wrijvingscoëfficiënt / K-factor. BoltSafe 
kan worden uitgebreid tot 248 sensoren met computeruitlezing. 

1. Plaats de BoltSafe boutkrachttester tussen de moer en het 
montagevlak.

2. Draai de verbinding vast tot de gewenste voorspankracht.
3. Noteer de kN en het moment
4. Herhaal 5x met telkens een nieuwe bout
5. Bereken het gemiddelde van de 3 middelste waarden

3.6.3 Hoekverdraaiingssensor
Het gereedschap kan worden uitgebreid met een 
hoekverdraaiingssensor voor het meten van de hoek waarover de moer 
of boutkop heeft gedraaid. Deze sensor is nodig: 
• indien de aanhaalmethode voegmoment + hoek moet worden 

toegepast. Sommige (Duitse) normeringen vereisen dit.
• er naast de indirecte momentmeting (via oliedruk) een tweede 

meetwaarde is vereist.
• periodieke controles van een flensverbinding en om te meten/

registreren of moeren nog nadraaien vanaf een bepaald moment. 
(Kranen, offshore)

1. Plaats de sensor op het gereedschap en sluit deze op de pomp 
aan.

2. Plaats het gereedschap op de boutkop.
3. Pas een vooraf ingesteld draaimoment (A) toe.
4. Pas het draaimoment toe tot de hoek (B) is bereikt.
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4. Installatie

4.1 Hydraulische slangen
De maximumbedrijfsdruk van de hydraulische slangen is 690 bar. De veiligheidsfactor van de hydraulische slangen is 
factor 4.
 
4.1.1 Aansluiten van hydraulische slangen + koppelingstypen
Gebruik een twinslang om de pomp op het gereedschap aan te sluiten. Een twinslang bestaat uit twee slangen.
De aanvoerslang heeft twee uiteinden met vrouwelijke koppelingen. De aanvoerslang wordt op de mannelijke 
koppelingen van de slangaansluitingen van de pompunit en het gereedschap aangesloten. De mannelijke koppeling op 
de pompunit is gemarkeerd met ‘A’. De mannelijke koppeling op het gereedschap is gemarkeerd met ‘A’.
De retourslang heeft mannelijke koppelingen op beide uiteinden. De retourslang wordt op de vrouwelijke koppelingen 
van de slangaansluitingen van de pompunit en het gereedschap aangesloten. De vrouwelijke koppeling op de 
pompunit is gemarkeerd met ‘B’. De vrouwelijke koppeling op het gereedschap is gemarkeerd met ‘B’.

Let op!: Pas de hydraulische slangen op geen enkele wijze aan. Aanpassing van de hydraulische 
slangen kan tot schade aan de uitrusting leiden.

Opmerking: Voor verlenging van de hydraulische slang is een oneven aantal slangen vereist. U kunt 
geen even aantal slangen gebruiken. ‘PUMP’ verwijst naar de elektrische pompunit. ‘TOOL’ verwijst naar 
het gereedschap.

= Mannelijke koppelingshelft
= Vrouwelijke koppelingshelft
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Veiligheidsschroefkoppelingen (HYTORC)
• Controleer bij het vastdraaien van de koppelingen (A) of 

het systeem niet onder druk staat. Duw de koppelingen 
maximaal in elkaar, zodat ze volledig in elkaar grijpen 
en draai de borgring van de vrouwelijke koppeling op de 
mannelijke koppeling. Als de koppelingen niet maximaal 
zijn vastgedraaid, zal het gereedschap niet werken.

• Controleer bij het losdraaien van de koppelingen (B) of 
het systeem niet onder druk staat. Draai de borgring van 
de vrouwelijke koppeling van de mannelijke koppeling los 
en trek de koppelingen uit elkaar.

Veiligheidsschroefkoppelingen met borging (HYTORC 716)
Deze koppeling werkt als 
veiligheidsschroefkoppeling(HYTORC) echter borging is 
getand en voorkomt ongepland losdraaien. Deze koppeling 
is identiek aan de  veiligheidsschroefkoppelingen (type 
HYTORC), maar beide koppelingen zijn getand. De 
mannelijke koppeling heeft een axiaal verschuifbare getande 
borgring. De vrouwelijke koppeling heeft ook een getande 
ring.
• Controleer bij het vastdraaien van de koppelingen (A) of 

het systeem niet onder druk staat. Duw de koppelingen 
in elkaar en laat de tanden van de mannelijke koppeling 
en de vrouwelijke koppeling in elkaar grijpen. Als de 
koppelingen niet maximaal zijn vastgedraaid, zal het 
gereedschap niet werken.

• Controleer bij het losdraaien van de koppelingen (B) of het systeem niet onder druk staat. Trek de getande 
borgring in axiale richting en draai de borgring los.

Steekkoppelingen met borging (HYTORC 1008)
• Controleer bij het vastdraaien van de koppelingen (A) of 

het systeem niet onder druk staat. Trek de terugtrekring 
op de vrouwelijke koppeling naar achteren, duw de 
mannelijke koppeling in de vrouwelijke koppeling en

• laat de terugtrekring los. Draai de borgring van de 
vrouwelijke koppeling tegen de terugtrekring.

• Controleer bij het losdraaien van de koppelingen (B) of 
het systeem niet onder druk staat. Draai de borgring op 
de vrouwelijke koppeling van de terugtrekring. Trek de 
terugtrekring naar achteren om de mannelijke koppeling 
van de vrouwelijke koppeling te verwijderen.
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4.1.2 De hydraulische slangen aansluiten
Waarschuwing:
• Controleer of het systeem niet onder druk staat.
• Controleer of de hydraulische slangen zowel op de pomp als op het gereedschap stevig zijn aangesloten. 

Controleer of geen speling tussen de mannelijke koppelingen en de vrouwelijke koppelingen aanwezig is. Als de 
hydraulische slangen losraken, stroomt geen hydraulische olie door de slangen en werkt het gereedschap niet.

1. Reinig de slangkoppelingen als ze vuil zijn met een pluisvrije doek.
2. Draai de vrouwelijke koppelingen maximaal op de mannelijke koppelingen vast.
3. Draai de slangkoppelingen met de hand vast. Gebruik geen tang.

4.1.3 De hydraulische slangen afkoppelen

Waarschuwing:
Controleer of het systeem niet onder druk staat.

1. Koppel de retourslang van de pompunit en het gereedschap 
af.

2. Rol de hydraulische slangen op en sluit de slangkoppelingen 
op elkaar aan om te voorkomen dat ze vervuild raken.

Opmerking: Als u de retourslang nu nog niet kunt 
afkoppelen, is restdruk in de slang aanwezig. Druk 
op het drukontlastingsventiel (C) op de pompunit om 
de druk van de slang te halen. Is uw pomp niet 
voorzien van een drukontlastingsventiel (C) dan kunt 
u het volgende doen om de slangen drukloos te 

maken:
 - Elektrische pompunit (1): Druk als u de retourslang 

niet kunt afkoppelen op de stopknop (B) en houd 
deze ingedrukt terwijl u op de startknop (A) op de 
afstandsbediening drukt.

 - Pneumatische pompunit (2): Zet als u de retourslang 
niet kunt afkoppelen de aan/ uitschakelaar (A) op 
uit en druk op de startknop (B) op de afstandsbediening om de druk van de slang te halen.

4.2 Voeding (elektrische pompunits)
Er zijn verschillende types elektrische pompunits voor bediening van het gereedschap:
1. 230V pompunit
2. 400V pompunit

Waarschuwing:
• Bij gebruik van een verlengkabel:
• Gebruik geen langere verlengkabel dan nodig.
• Zorg dat de verlengkabel niet langer is dan 50 meter.
• Zorg dat de doorsnede van de draden in de verlengkabel minimaal 2,5 mm2 bedraagt.
• Wikkel de verlengkabel volledig van de haspel af.

4.2.1 De voeding aansluiten (230V)
1. Steek de netstekker in de wandcontactdoos.
2. Zorg dat de doorsnede van de draden in de verlengkabel minimaal 2,5 mm2 bedraagt.
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4.2.2 De voeding aansluiten (400V)
1. Steek de netstekker in de wandcontactdoos.
2. Gebruik als de pomp niet in werking treedt een dikkere of kortere verlengkabel.
3. Controleer of de draairichting correct is. Als de LED-indicator op de pompunit rood gaat branden, is de 

draairichting niet correct. Draai de polariteit van de faseomkeerstekker om.
A. Plaats een schroevendraaier
B. met een platte kop zoals weergegeven.
C. Draai de geïsoleerde plaat 180° om de polariteit van de faseomkeerstekker om te keren.

4.3 Luchttoevoer (pneumatische pompunits)

1. Sluit een luchtslang op de persluchtinlaat (A) aan. Gebruik 
een luchtslang met een binnendiameter van meer dan 3/4”.

2. Gebruik van een filter- reduceerventiel-olievernevelaar (FRL) 
wordt aanbevolen:
A. Verwijder de filterdop (B).
B. Vul de olievernevelaar (C) tot halverwege met 

hydraulische olie. Gebruik uitsluitend hoogwaardige 
hydraulische olie (ISO VG 32 of ISO VG 46 in extremere 
situaties).

C. Plaats de filterdop (B).
D. Open het luchtafsluitventiel (D).
E. Draai de luchtdrukregelaar (E) zodat er bij een lopende 

motor een druk van tenminste 4 bar ontstaat. Stel nu 
de olievernevelaar (C) in op één druppel per 60-90 
seconden.

F. Sluit het luchtafsluitventiel (D).

Opmerking: 
Tijdens bedrijf van de pomp moet de luchtdruk in de pomp minimaal 4 bar bedragen. 1.600 liter per 
minuut.

4.4 Bescherming tegen explosie (pneumatische pompunits)
HYTORC kan het systeem (pomp, slang en gereedschap) geschikt maken voor werken in een EX-omgeving. De 
gereedschappen worden uitgerust met geanodiseerde draaibare slangaansluitingen.
Metalen veren worden op de koppelingen van de draaibare slangaansluiting, de twinslang en de pompunit geplaatst. 
De rubberen voeten van de pompunit worden door metalen steunbouten vervangen.
HYTORC kan alle systemen zodanig aanpassen, dat zij aan de ATEX-eisen voldoen, zoals:
• EPS 13 ATEX 2 561 X
• EX II 2 G EX c IIB T4
• CE

Waarschuwing:
• Werk in explosiegevaarlijke omgevingen uitsluitend met ATEX- gecertificeerde pneumatische 

pompunits, hydraulische slangen en gereedschappen.
• Laat bevoegde werknemers het systeem hier regelmatig op inspecteren.

1. Controleer of alle koppelingen en andere aansluitingen goed vastzitten.
2. Sluit een multimeter tussen het gereedschap en één uiteinde van een aarddraad aan om de geleiding te meten.
3. Sluit één uiteinde van de aarddraad op de pneumatische pompunit aan.
4. Sluit het andere uiteinde van de aarddraad op een aardingspunt aan.
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5. Reactiearmen
De reactiearmen kunnen in combinatie met hydraulische gereedschappen, pneumatische gereedschappen en 
elektrische gereedschappen worden gebruikt. Er zijn verschillende typen reactiearmen voor gebruik met het 
gereedschap.

5.1 Standaard reactiearm (360°)
De reactiearm heeft een vaste lengte.
1. Plaats de moerdop zo ver mogelijk over de moer.
2. Plaats de reactiearm zoals weergegeven.
3. Plaats het gereedschap zoals weergegeven.

5.2 Standaard reactiearm (360° x 360°)
De reactiearm heeft een vaste lengte. De hoogte van de reactiearm is verstelbaar. 

Opmerking:
Het beste reactiepunt ligt direct boven het 
flensoppervlak. Bij een hoger reactiepunt adviseren 
wij het geleverde draaimoment tot het weergegeven 
percentage te beperken.
Hogere reactie leidt tot ongewenste buigkrachten in de 
boutas en het boutbevestigingsgereedschap. Vermijd 
deze buigkrachten voor een hogere nauwkeurigheid 
van het draaimoment en de boutbelasting en voor 
een langere levensduur van het gereedschap 
en de moerdopaandrijver (vooral bij zeskantige 
inbusmoerdoppen).

Procedure
1. Plaats de moerdop zo ver mogelijk over de moer.
2. Plaats de reactiearm zoals weergegeven.
3. Stel de reactiearm zo dicht mogelijk bij het flensoppervlak af.
4. Plaats het gereedschap zoals weergegeven.
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5.3 RA TPF recht reactiecup verstelbaar
De reactiearm heeft een verstelbare lengte.

Procedure
1. Plaats de moerdoppen zo ver mogelijk over de moeren.
2. Plaats de reactiearm zoals weergegeven.
3. Kies voor de minste reactiekracht een op een zo groot mogelijke 

afstand gelegen reactiepunt.
4. Plaats de gebruikte reactiemoerdop volledig over het 

reactiepunt.
5. Plaats het gereedschap zoals weergegeven.
6. Plaats voor meer gemak de veiligheidshendel zoals 

weergegeven.

 

5.4 RA WTCT recht reactiepencup verstelbaar
De reactiearm heeft een verstelbare lengte.

Procedure
1. Plaats de moerdop zo ver mogelijk over de moer.
2. Plaats de reactiearm zoals weergegeven.
3. Kies voor de minste reactiekracht een op een zo groot mogelijke 

afstand gelegen reactiepunt.
4. Plaats de gebruikte reactiecup met pen volledig over het 

reactiepunt.
5. Plaats het gereedschap zoals weergegeven.
6. Plaats voor meer gemak de veiligheidshendel zoals 

weergegeven.
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5.5 RA WTCT gebogen reactiepencup verstelbaar
De reactiearm heeft een verstelbare lengte. 

Procedure
1. Plaats de buitenzeskantmoerdop zo ver mogelijk in de 

boutkop.
2. Plaats de reactiearm zoals weergegeven.
3. Kies voor de minste reactiekracht een op een zo groot 

mogelijke afstand gelegen reactiepunt.
4. Plaats de reactiecup met pen volledig in de boutkop.
5. Plaats het gereedschap zoals weergegeven.
6. Plaats voor meer gemak de veiligheidshendel zoals 

weergegeven.

5.6 RA DEC gebogen 2x reactiecup Fix
De reactiearm heeft een vaste lengte. 

Procedure
1. Plaats de moerdop zo ver mogelijk over de moer.
2. Plaats de reactiearm zoals weergegeven.
3. Plaats de reactiecups volledig over de reactiepunten.
4. Plaats het gereedschap zoals weergegeven.
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5.7 Reactiearm voor bouten in verdiepte opstelling 

5.7.1 RA WG reactiecup fix 
De reactiearm heeft een vaste lengte. 

Procedure
1. Plaats de moerdop zo ver mogelijk over de moer.
2. Plaats de reactiearm zoals weergegeven.
3. Plaats het gereedschap zoals weergegeven.

5.7.2 RA WG gebogen reactiecup verstelbaar
De reactiearm heeft een verstelbare lengte. 

Procedure
1. Draai de borgmoer los.
2. Plaats de moerdop zo ver mogelijk over de moer.
3. Draai de borgmoer vast.
4. Plaats de reactiearm zoals weergegeven.
5. Plaats het gereedschap zoals weergegeven.
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5.8 RA Dual Tool recht verstelbaar
De reactiearm heeft een verstelbare lengte. 
1. Kies voor de minste reactiekracht een op een zo groot 

mogelijke afstand gelegen reactiepunt.
2. Plaats de reactiearm zoals weergegeven.
3. Plaats de moerdoppen zo ver mogelijk over de moeren.
4. Plaats de gereedschappen zoals weergegeven.

 

5.9 RA Dual Tool U-vormig verstelbaar
De reactiearm heeft een verstelbare lengte.

Procedure
1. Kies voor de minste reactiekracht een op een zo groot 

mogelijke afstand gelegen reactiepunt.
2. Plaats de reactiearm zoals weergegeven.
3. Plaats de moerdoppen zo ver mogelijk over de moeren.
4. Plaats de gereedschappen zoals weergegeven.
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5.10 RA Multitool free form fix
Procedure
1. Plaats de moerdoppen zo ver mogelijk over de moeren.
2. Plaats de reactiearm zoals weergegeven.
3. Plaats de gereedschappen zoals weergegeven.

5.11 RA Multitool ring form fix
Procedure
1. Plaats de moerdoppen zo ver mogelijk over de moeren.
2. Plaats de reactiearm zoals weergegeven.
3. Plaats de gereedschappen zoals weergegeven.



Reactiearmen

29

5.12 RA-ALCO-straight
Voor verzonken boutkoppen

Procedure
1. Plaats de aandrijving zo ver mogelijk in de moer.
2. Plaats de reactiearm zoals weergegeven.
3. Plaats het gereedschap zoals weergegeven.
 

5.13 HYTORC Washer™ 
Procedure
1. Plaats de HYTORC Washer™ onder de standaardmoer.
2. Plaats de moerdop met dubbele aandrijving met het 

gereedschap volledig over de moer en de reactieonderlegring.
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5.14 HYTORC LoadDISC™ 
De HYTORC LoadDISC™ moerdop met dubbele aandrijving maakt omgekeerde handsfree bediening mogelijk.

Procedure
1. Plaats de HYTORC LoadDISC™ onder de standaardmoer.
2. Plaats de moerdop met dubbele aandrijving met het 

gereedschap volledig over de moer en de reactieonderlegring.
3. Vergrendel met behulp van de borghendel de moerdop 

met dubbele aandrijving met het gereedschap op de 
reactieonderlegring.

 

5.15 HYTORC Nut™ aandrijving
De HYTORC Nut™ aandrijving maakt 100% torsievrije axiale boutbelasting mogelijk en zet de momentsleutel om in 
een mechanische spanner.

Procedure
1. Vervang de standaardmoer door een HYTORC Nut™.
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5.16 Offset Link™

Procedure
1. Plaats de verloopcassette over de moer.
2. Plaats de reactiearm zoals weergegeven.
3. Plaats het gereedschap zoals weergegeven.
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6. Moerdoppen en reactiearmen borgen
Borg moerdoppen en reactiearmen om letsel en schade aan de uitrusting te voorkomen. Met het gereedschap kunnen 
verschillende types krachtdoppen worden gebruikt:
1. Zeskantmoerdoppen / Twaalfkantmoerdoppen (standaard / hoog)
2. Zeskantinbusmoerdoppen / Twaalfkantinbusmoerdoppen (standaard / hoog)
3. Excentrische moeroppen
4. Op maat gemaakte moerdoppen
Krachtdoppen zijn verkrijgbaar in de maten 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/2”, 2 1/2” en 3 1/2”.

Waarschuwing:
• Gebruik geen moerdoppen die op slagmoersleutels zijn gebruikt.

6.1 De moerdop met pen/ring borgen

Procedure
1. Schuif de borgpen (B) in de moerdop (A) zoals weergegeven. 
2. Plaats de rubberen ring (C) op de moerdop (A) zoals 

weergegeven.
 

6.2 De moerdop met borgclip borgen

Procedure
1. Plaats de borgclip (B) op de moerdop (A) zoals weergegeven.
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6.3 De reactiearm aan de spieas bevestigen
Procedure
1. Schuif de reactiearm (A) over de aandrijfas (B) zoals 

weergegeven. Zorg dat de inbusbout (C) met het gat (D) is 
uitgelijnd.

2. Draai de inbusbout (C) met een inbussleutel vast.
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7. Bediening

7.1 Inspectie voorafgaande aan gebruik
Controleer of:
• het oliepeil in de olietank tussen de minimummarkering en de maximummarkering staat.
• de voeding correct is.
• de stroomkabel volledig is afgewikkeld en geen knikken of beschadigingen bevat.
• de kabel van de afstandsbediening volledig is afgewikkeld en geen knikken, draaiingen of beschadigingen bevat.
• alle koppelingen en andere aansluitingen goed vastzitten en niet beschadigd en/of vervormd zijn.
• de hydraulische slangen goed zijn aangesloten en geen knikken, draaiingen beschadigingen bevatten. Inspecteer 

de hydraulische slangen op schade met een ingestelde druk van respectievelijk 200 bar (2.900 psi), 400 bar 
(5.800 psi) en 700 bar (10.000 psi).

• alle bewegende delen van het gereedschap schoon zijn en voldoende zijn gesmeerd met hoogwaardig NLGI #2 
molybdeen disulfidevet. Voor toepassingen in zeewater adviseert HYTORC Womi Lube.

• het aandrijfvierkant en de aandrijfasborging stevig vastzitten.
• de reactiearm tegen een vast reactiepunt is geplaatst en aan het gereedschap is bevestigd.
• de moerdop de juiste maat heeft en aan het gereedschap is bevestigd.
• alle borgclips, borgpennen en borgschroeven zijn geplaatst en aan de pompunit, de hydraulische slangen, het 

gereedschap, de reactiearm en de moerdop zijn bevestigd.
• al het water, indien aanwezig, uit de waterafscheider is afgetapt (uitsluitend bij pneumatische pompunits).
• de manometer niet lek is. Tekenen van lekkage zijn afname van het glycerineniveau in de manometer of 

aanwezigheid van hydraulische olie in de manometer.

7.2 Afstandsbediening

7.2.1 Elektrische pompunit
1. Druk op de startknop (A) op de afstandsbediening om de 

pompunit in te schakelen.
2. Druk op de startknop (A) op de afstandsbediening en houd 

deze ingedrukt om de druk in de gereedschap te bedienen.
3. Druk op de stopknop (B) op de afstandsbediening om de 

pompunit uit te schakelen.
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7.2.2 Pneumatische pompunit
1. Zet de aan/uitschakelaar (A) op aan om de pompunit in te 

schakelen.
2. Druk op de startknop (B) en houd deze ingedrukt om de druk 

in de pompunit te verhogen en het gereedschap te bedienen.
3. Zet de aan/uitschakelaar (A) op uit om de pompunit uit te 

schakelen.

7.3 Ontgrendelingshendel voor 
reactiepal
De reactiepal verzekert een eenzijdig ringsleutelmechanisme. De 
reactiepal vangt de torsie en buiging van de bout, de flexibiliteit 
van het gereedschap en de beweging van het reactiepunt 
op. Zonder de reactiepal zou de moer of de bout het vereiste 
draaimoment niet kunnen bereiken en zou de vastdraaisnelheid 
worden verlaagd. Door de reactiepal kan de motor aan het einde 
van het vastdraaiproces tot stilstand komen.
Na het aandraaien, staat spanning op het gereedschap en 
kan dit lastig te verwijderen zijn. Ontgrendel de reactiepal om 
de spanning weg te nemen en het gereedschap gemakkelijk te 
kunnen verwijderen. Voer voordat u het gereedschap van de moer 
of de bout verwijdert de volgende instructies uit.

Procedure
1. Zet de ontgrendelingshendel op stand B.
2. Druk op de startknop op de afstandsbediening en houd deze 

ingedrukt tot de ingestelde druk is bereikt.
3. Zet de ontgrendelingshendel op stand A.
4. Verwijder het gereedschap van de moer of de bout.
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7.4 Draaimoment

7.4.1 Druk/draaimomenttabel
De maximumbedrijfsdruk bedraagt voor alle HYTORC pompunits 690 bar (10.000 psi).

Waarschuwing: 
• Zorg dat de maximumbedrijfsdruk van de pompunit de maximum toegestane druk van 690 bar 
(10.000 psi) niet overschrijdt.
Iedere HYTORC momentsleutel heeft zijn eigen druk/draaimomenttabel. De druk/draaimomenttabel 
wordt apart bij uw HYTORC momentsleutel geleverd. Zie de druk/draaimomenttabel voor het vereiste 
draaimoment (Nm / ft.lb.) en lees de vereiste druk af (bar / psi).

Voorbeeld (Avanti 3)

Druk Draaimoment

bar psi Nm tf.lb.

69 1.000 402 297

83 1.200 483 356

97 1.400 563 415

103 1.500 603 445

110 1.600 644 475

124 1.800 727 536

138 2.000 809 597
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7.4.2 Het draaimoment instellen

Waarschuwing:
• Stel de druk altijd van lage druk naar hoge druk 
in.

1. Draai de vleugelmoer (A) op het drukregelventiel 
(B) van de pompunit los.

2. Draai het drukregelventiel (B) linksom om de druk 
zo laag mogelijk in te stellen.

3. Zet het gereedschap op de grond of op een 
andere veilige plaats.

4. Start de pomp:
• Elektrische pompunit: Druk op de startknop (C) op 

de afstandsbediening.
• Pneumatische pompunit: Zet de aan/

uitschakelaar (E) op aan.
 De pomp treedt in werking. De zuiger in het 

gereedschap schuift maximaal in.
5. Druk op de startknop (C) op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt tot het aandrijfvierkant 

niet meer draait. De zuiger in het gereedschap is nu maximaal uitgeschoven.

Opmerking: 
Draai, als de zuiger niet beweegt, het drukregelventiel (B) 360° rechtsom.

6. Ontgrendel de startknop (C) op de afstandsbediening. De zuiger in het gereedschap schuift 
maximaal in.

7. Herhaal stappen 4 t/m 6 driemaal.
8. Stel het juiste draaimoment in.
A. Druk op de startknop (C) op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt.
B. Draai het drukregelventiel (B) tot de manometer de juiste druk aangeeft.
C. Ontgrendel de startknop (C) op de afstandsbediening.
D. Druk na een paar seconden op de startknop (C) op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt 

om de druk te controleren.
E. Draai als de druk correct is de vleugelmoer op het drukregelventiel (B) van de pompunit vast.
F. Druk na een paar seconden op de startknop (C) op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt 

om de druk te controleren.
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7.5 Draairichting

7.5.1 De draairichting bepalen
1. Plaats om een boutverbinding vast te draaien het gereedschap 

op de bout zoals weergegeven. Zie de markering ‘TIGHTEN’ 
[vastdraaien] op het gereedschap.

2. Plaats om een boutverbinding los te draaien het gereedschap 
op de bout zoals weergegeven. Zie de markering ‘LOOSEN’ 
[losdraaien] op het gereedschap.

7.5.2 De draairichting wijzigen
Druk op de aandrijfasborging (A) en houd deze ingedrukt terwijl u 
het aandrijfvierkant (B) van het gereedschap trekt.
1. Verwijder het aandrijfvierkant (A).
2. Plaats het aandrijfvierkant (A) op de tegenoverliggende zijde 

van het gereedschap.
3. Druk op de aandrijfasborging (A) en houd deze ingedrukt 

terwijl u het aandrijfvierkant (B) aan de tegenoverliggende 
zijde van het gereedschap plaatst.

4. Ontgrendel de knop op de aandrijfasborging (A).
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7.6 Een met bouten bevestigde flensverbinding vast- en losdraaien

Waarschuwing:
• Zorg dat u bij gebruik van een zeskantmoerdop het aangegeven draaimoment niet overschrijdt.
• Plaats het gereedschap met de moerdop op de moer of de bout. Controleer of de moerdop zo 

ver mogelijk over de moer of de bout is geplaatst. Volg de veiligheidsinstructies met betrekking tot 
moerdoppen op.

• Plaats de reactiearmen tegen een vast reactiepunt dat bestand is tegen de belasting. Volg de 
veiligheidsinstructies met betrekking tot reactiearmen op.

• Controleer of het gereedschap vrij is van het reactiepunt en andere obstructies.
• Start het systeem kortstondig. Stop als het gereedschap de neiging heeft te verlopen of scheef te 

gaan staan onmiddellijk en verplaats de reactiearm naar een stevigere en veilige positie.

7.6.1 Een met bouten bevestigde flensverbinding vastdraaien
Procedure
1. Start de pompunit en stel het draaimoment in met behulk van 

het drukregelventiel (B) en de vleugelmoer (A). 
2. Plaats het gereedschap correct op de moer of de boutkop. Zie 

de markering ‘TIGHTEN’ [vastdraaien] op het gereedschap.
3. Druk op de startknop (C) op de afstandsbediening en houd 

deze ingedrukt tot het aandrijfvierkant niet meer draait. De 
zuiger in het gereedschap is nu maximaal uitgeschoven. U 
hoort een klik. De manometer neemt toe tot de ingestelde 
waarde.

Opmerking: 
Als de manometer tot de ingestelde waarde toeneemt, 
betekent dit niet dat het vereiste draaimoment op 
de moer of de bout wordt toegepast. Het betekent 
alleen dat de zuiger in het gereedschap de moerdop 
niet verder kan draaien tot het gereedschap zichzelf 
automatisch reset.

4. Laat de startknop (C) op de afstandsbediening los. De zuiger in het gereedschap schuift maximaal in. U hoort nu 
een klik.

5. Herhaal stappen 3 en 4 tot de moer of de bout niet langer draait.
De moer of de bout is met een aandraaimomentnauwkeurigheid van ± 3% vastgedraaid.
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7.6.2 Een met bouten bevestigde flensverbinding losdraaien
Let op!
• Stel bij het losdraaien van de moer of de bout de druk altijd zo laag mogelijk in.
• Gebruik als u constant een hoge druk moet toepassen om de moer of de bout los te draaien een 

zwaarder gereedschap van HYTORC. Neem voor meer informatie contact op met de lokale 
vertegenwoordiger van HYTORC.

Procedure 
1. Draai het drukregelventiel (B) rechtsom om de maximumdruk 

(700 bar, 10.000 psi) in te stellen. Bij gebruik van 
zeskantmoerdoppen bestaan beperkingen om zeker te stellen 
dat de moerdoppen niet breken.

2. Plaats het gereedschap correct op de moer of de bout. Zie de 
markering ‘LOOSEN’ [losdraaien] op het gereedschap.

3. Druk op de startknop (C) op de afstandsbediening en houd 
deze ingedrukt tot het aandrijfvierkant niet meer draait. De 
zuiger in het gereedschap is nu maximaal uitgeschoven. U 
hoort een klik. De manometer neemt toe tot de ingestelde 
waarde.

4. Laat de startknop (C) op de afstandsbediening los. De zuiger in 
het gereedschap schuift maximaal in. U hoort een klik. 

5. Herhaal stappen 3 en 4 tot u de moer of de bout met de hand 
kunt losdraaien.

7.7 Automatisch uitschakelsysteem
De elektrische pompunit is uitgerust met een automatisch uitschakelsysteem. De pompunit schakelt nadat hij ongeveer 
30 seconden niet actief is geweest uit om slijtage en oververhitting te voorkomen. Druk om de pompunit weer op te 
starten op de startknop op de afstandsbediening.

7.8 Thermische beveiliging
De elektrische pompunit is uitgerust met thermische beveiliging om de temperatuur van de motor te bewaken. Bij 
overschrijding van de vooraf ingestelde maximumtemperatuur schakelt de pomp automatisch uit en gaat de groene 
LED-indicator op de pompunit uit.
De groene LED-indicator op de pompunit gaat weer branden als de motor is afgekoeld. De pomp is gereed voor 
bedrijf.
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8. Onderhoud en opslag
 

8.1 Preventief onderhoud
• Vervang de hydraulische olie na iedere 40 uur bedrijf of minimaal tweemaal per jaar. Gebruik uitsluitend 

hoogwaardige hydraulische olie (ISO VG 32 of ISO VG 46 in extremere situaties).
• Vervang de filter van de pompunit minimaal driemaal per jaar of vaker als de pompunit dagelijks of in een 

vervuilde omgeving wordt gebruikt.
• Elektrische pompunit: Reinig of vervang versleten koolborstels van de pompunit.
• Reinig vervuilde slangkoppelingen. Vervang defecte slangkoppelingen.
• Vervang de hydraulische olie als deze er wit, melkachtig uitziet.

8.2 Door HYTORC uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
• Laat het gereedschap minimaal eenmaal per jaar volledig demonteren, reinigen, inspecteren en smeren.
• Laat een met zand of een andere schurende substantie vervuild gereedschap onmiddellijk volledig demonteren, 

reinigen, inspecteren en smeren.
• Laat de manometer minimaal eenmaal per jaar kalibreren en bijvullen met glycerine.
• Laat de rotoras en de rotoraslagers minimaal eenmaal per jaar reinigen en smeren.
• Laat de luchtslang naar de afstandsbediening regelmatig op obstructies of knikken inspecteren.
• Laat de verende knoppen op de afstandsbediening inspecteren als zij niet meer soepel werken.

• Laat het drukregelventiel van de pompunit minimaal eenmaal per jaar reinigen.

8.3 De kabels opslaan
1. Wikkel de kabel van de afstandsbediening om het frame.
2. Plaats de afstandsbediening in de hiervoor bedoelde klem.
3. Elektrische pompunit: Wikkel de voedingskabel om het frame.
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9. Problemen oplossen
Probeer aan de hand van de tabellen een oplossing voor het probleem te vinden. Neem als u geen oplossing kunt 
vinden contact op met de lokale vertegenwoordiger van HYTORC.

9.1 Gereedschappen

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Het gereedschap beweegt niet. De slangkoppelingen op het 
gereedschap en de pompunit zijn niet 
correct geborgd.

Draai de vrouwelijke koppeling stevig 
op de mannelijke koppeling vast.

Het gereedschap komt tot stilstand. De reactiepal is niet geactiveerd. Zie Ontgrendelingshendel voor 
reactiepal op pagina 37.

De zuiger in het gereedschap schuift 
niet in.

De slangkoppelingen op het 
gereedschap en de pompunit zijn niet 
correct geborgd.

Draai de vrouwelijke koppeling stevig 
op de mannelijke koppeling vast.

De koppeling tussen de zuiger en de 
aandrijfarmen is beschadigd.

Vervang het defecte onderdeel.

De druk in het systeem bouwt niet op. Er is een olielekkage aanwezig 
als gevolg van een defecte zuiger, 
zuigerafdichting of O-ring.

Vervang het defecte onderdeel.

Er is een lekkage aanwezig in het 
drukontlastingsventiel en/of de twee 
olieleidingaansluitingen.

Draai de lekkende aansluiting 
aan. Gebruik hiervoor een 9/16” 
steeksleutel.

Een motorkoppeling is versleten. De 
pomp maakt een geluid dat klinkt als 
kiezelstenen in een blik.

Vervang de motorkoppeling.

Het luchtafsluitventiel werkt niet als 
gevolg van overmatig vocht en/of 
vuil in de luchtaanvoer.

Reinig het luchtafsluitventiel en de 
luchtleidingen.

Het ventiel in de afstandsbediening 
werkt niet.

Vervang het ventiel in de 
afstandsbediening.

Het gereedschap lekt aan de 
buitenzijde.

Blinde doppen of einddoppen zijn 
versleten/beschadigd of zitten niet 
goed vast.

Vervang de blinde doppen en/of de 
einddoppen.

De O-ring of de pakkingafdichting in 
de zuiger is defect.

Vervang het defecte onderdeel.

Het gereedschap loopt achterwaarts. Een even aantal slangen is 
aangesloten.

Sluit een oneven aantal slangen aan. 
Zie Aansluitingen van hydraulische 
slangen op pagina 19.

De mannelijke koppeling en de 
vrouwelijke koppeling zijn verwisseld.

Gebruik een HYTORC twinslang.

Het gereedschap beweegt trager 
dan normaal.

Er is een lekkage aanwezig in het 
systeem.

Stel de pompdruk af op 700 bar 
(10.000 psi) en schakel de pompunit 
uit terwijl u de startknop ingedrukt 
houdt. De pompdruk moet naar 100 
bar (1.450 psi) teruglopen. Neem 
als de pompdruk tot 0 bar (0 psi) 
terugloopt contact op met de lokale 
vertegenwoordiger van HYTORC.
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De ringsleutel keert met een slag 
terug.

Het aandrijfvierkant is defect. Vervang het defecte onderdeel.

De ringsleutel maakt geen 
opeenvolgende slagen.

Het aandrijfvierkant of de 
ringsleutelveer is defect.

Vervang het defecte onderdeel.

De zuiger schuift niet maximaal in. Laat de zuiger maximaal inschuiven.

Laat de zuiger een aantal slagen 
onbelast uitvoeren. Controleer als het 
probleem hiermee niet is opgelost de 
reactiepal.

De koppeling tussen de zuigerstang 
en de aandrijfplaten is beschadigd.

Vervang het defecte onderdeel.

Het gereedschap vergrendelt op de 
moer.

Het aandrijfvierkant is met een 
maximumdraaimoment belast.

Verwijder met de 
ontgrendelingshendel het 
gereedschap van de moer of de bout.

Het gereedschap loopt achterwaarts. Druk op de startknop om het 
gereedschap te ontgrendelen.

Het gereedschap kan niet vrij van 
objecten in de omgeving bewegen.

Verwijder met de 
ontgrendelingshendel het 
gereedschap van de moer of de bout.

9.2 Pompunits

9.2.1 Algemeen

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De pompdruk is herhaaldelijk niet 
nauwkeurig met een vaste instelling.

Het drukregelventiel is vuil of defect. Neem contact op met de lokale 
vertegenwoordiger van HYTORC.

De pompunit werkt en levert druk, 
maar het gereedschap beweegt niet.

De slangkoppelingen op het 
gereedschap en de pompunit zijn niet 
correct geborgd.

Draai de vrouwelijke koppeling stevig 
op de mannelijke koppeling vast.

De druk in het systeem bouwt niet op. Een motorkoppeling is versleten. De 
pomp maakt een geluid dat klinkt als 
kiezelstenen in een blik.

Vervang de motorkoppeling.
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9.2.2 Elektrische pompunits

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De motor maakt vreemde geluiden en 
levert geen druk (uitsluitend bij 400V 
pompunits).

De draairichting is niet correct. Wijzig de draairichting. Zie De 
voeding aansluiten (400V) op 
pagina 22.

De motor versnelt niet en stopt na het 
starten.

De spanning wordt verlaagd als 
gevolg van een te dunne of te lange 
verlengkabel.

Controleer de pompunit met 
de netstekker direct in de 
wandcontactdoos. Gebruik 
geen verlengkabel. Zie Voeding 
(elektrische pompunits) op pagina 
22.

De motor werkt, maar het 
gereedschap maakt geen volledige 
slag.

De kabel van de afstandsbediening is 
beschadigd.

Neem contact op met de lokale 
vertegenwoordiger van HYTORC.

Het ventielblok is defect. Neem contact op met de lokale 
vertegenwoordiger van HYTORC.

De motor werkt niet. Er is geen voeding. Controleer de voeding. Zie Voeding 
(elektrische pompunits) op pagina 
22.

Controleer de zekeringen in de 
elektriciteitskast van de pompunit.

De kabel van de afstandsbediening is 
beschadigd.

Neem contact op met de lokale 
vertegenwoordiger van HYTORC.

De motor is oververhit. De spanning is te laag. Zie Voeding (elektrische pompunits) 
op pagina 22. Neem contact op met 
de lokale vertegenwoordiger van 
HYTORC.

9.2.3 Pneumatische pompunits

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De pomp bouwt geen druk op. De luchtaanvoer is te laag. Controleer of de luchtdruk terwijl de 
pomp in bedrijf is minimaal 4 bar 
bedraagt.

Gebruik een slang met een 
binnendiameter van minimaal 3/4”.

Bij de uitlaat vindt ijsafzetting plaats. De omgevingsluchttemperatuur is te 
laag.

Wacht 5-10 minuten om het ijs te 
laten smelten.

Gebruik antivries.

De omgevingslucht heeft een te hoge 
vochtigheidsgraad.

Gebruik een ontvochtigingsmiddel.

De druk in het systeem bouwt niet op. Het luchtafsluitventiel werkt niet als 
gevolg van overmatig vocht en/of 
vuil in de luchtaanvoer.

Reinig het luchtafsluitventiel en de 
luchtleidingen.

Het ventiel in de afstandsbediening 
werkt niet.

Vervang het ventiel in de 
afstandsbediening.
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10. Technische gegevens

10.1 Avanti p7

Aandrijving 3/4”

Straal (R) 25,0 mm 0,99”

Lengte (L) 105,2 mm 4,14”

Hoogte (H) 106,9 mm 4,21”

Breedte (W) 45,3 mm 1,79”

Gewicht 1,4 kg 3,1 lbs.

Maximumboutbelasting a) 271 kN 61.000 lbs.

Minimumdraaimoment 156 Nm 115 ft.lbs.

Maximumdraaimoment 1.040 Nm 767 ft.lbs.

a) Indicatie. Afhankelijk van de K-factor (wrijvingscoëfficiënt).

10.2 Avanti 1

Aandrijving 3/4”

Straal (R) 28,6 mm 1,13”

Lengte (L) 127,9 mm 5,04”

Hoogte (H) 124,9 mm 4,92”

Breedte (W) 55,2 mm 2,18”

Gewicht 2,0 kg 4,5 lbs.

Maximumboutbelasting a) 400 kN 90.000 lbs.

Minimumdraaimoment 261 Nm 193 ft.lbs.

Maximumdraaimoment 1.741 Nm 1.284 ft.lbs.
 
a) Indicatie. Afhankelijk van de K-factor (wrijvingscoëfficiënt).
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10.3 Avanti 3

Aandrijving 1”

Straal (R) 38,1 mm 1,50”

Lengte (L) 165,9 mm 6,53”

Hoogte (H) 160,2 mm 6,31”

Breedte (W) 73,7 mm 2,90”

Gewicht 4,3 kg 9,5 lbs.

Maximumboutbelasting a) 787 kN 177.000 lbs.

Minimumdraaimoment 604 Nm 445 ft.lbs.

Maximumdraaimoment 4.025 Nm 2.861 ft.lbs.

a) Indicatie. Afhankelijk van de K-factor (wrijvingscoëfficiënt).

10.4 Avanti 5

Aandrijving 1 1/2”

Straal (R) 47,2 mm 1,86”

Lengte (L) 199,5 mm 7,85”

Hoogte (H) 188,2 mm 7,41”

Breedte (W) 85,9 mm 3,38”

Gewicht 7,1 kg 15,6 lbs.

Maximumboutbelasting a) 1.027 kN 231.000 lbs.

Minimumdraaimoment 1.090 Nm 804 ft.lbs.

Maximumdraaimoment 7.267 Nm 5.360 ft.lbs.

a) Indicatie. Afhankelijk van de K-factor (wrijvingscoëfficiënt).

10.5 Avanti 8

Aandrijving 1 1/2”

Straal (R) 52,5 mm 2,07”

Lengte (L) 224,2 mm 8,83”

Hoogte (H) 212,7 mm 8,38”

Breedte (W) 98,0 mm 3,86”

Gewicht 9,4 kg 20,8 lbs.

Maximumboutbelasting a) 1.450 kN 326.000 lbs.

Minimumdraaimoment 1.578 Nm 1.164 ft.lbs.

Maximumdraaimoment 10.521 Nm 7.760 ft.lbs.

a) Indicatie. Afhankelijk van de K-factor (wrijvingscoëfficiënt).



Technische gegevens

51

10.6 Avanti 10

Aandrijving 1 1/2”

Straal (R) 60,3 mm 2,38”

Lengte (L) 252,0 mm 9,92”

Hoogte (H) 236,0 mm 9,29”

Breedte (W) 110,5 mm 4,35”

Gewicht 13,3 kg 29,2 lbs.

Maximumboutbelasting a) 1.601 kN 360.000 lbs.

Minimumdraaimoment 2.388 Nm 1.761 ft.lbs.

Maximumdraaimoment 15.921 Nm 11.743 ft.lbs.

a) Indicatie. Afhankelijk van de K-factor (wrijvingscoëfficiënt).

10.7 Avanti 20

Aandrijving 2 1/2”

Straal (R) 66,0 mm 2,60”

Lengte (L) 295,7 mm 11,64”

Hoogte (H) 260,6 mm 10,26”

Breedte (W) 128,8 mm 5,07”

Gewicht 21,7 kg 47,7 lbs.

Maximumboutbelasting a) 2.513 kN 565.000 lbs.

Minimumdraaimoment 3.742 Nm 2.760 ft.lbs.

Maximumdraaimoment 24.255 Nm 17.890 ft.lbs.

a) Indicatie. Afhankelijk van de K-factor (wrijvingscoëfficiënt).

10.8 Avanti 35

Aandrijving 2 1/2”

Straal (R) 81,0 mm 3,19”

Lengte (L) 363,4 mm 14,31”

Hoogte (H) 313,2 mm 12,33”

Breedte (W) 165,4 mm 6,51”

Gewicht 37,6 kg 82,8 lbs.

Maximumboutbelasting a) 3.509 kN 789.000 lbs.

Minimumdraaimoment 6.473 Nm 4.775 ft.lbs.

Maximumdraaimoment 43.155 Nm 31.830 ft.lbs.

a) Indicatie. Afhankelijk van de K-factor (wrijvingscoëfficiënt).



Technische gegevens

52

10.9 Avanti 50

Aandrijving 2 1/2”

Straal (R) 100,3 mm 3,95”

Lengte (L) 414,0 mm 16,30”

Hoogte (H) 356,4 mm 14,03”

Breedte (W) 178,8 mm 7,04”

Gewicht 57,1 kg 127,7 lbs.

Maximumboutbelasting a) 4.359 kN 980.000 lbs.

Minimumdraaimoment 9.764 Nm 7.202 ft.lbs.

Maximumdraaimoment 62.538 Nm 46.126 ft.lbs.

a) Indicatie. Afhankelijk van de K-factor (wrijvingscoëfficiënt).

10.10 Avanti 80

Aandrijving 3 1/2”

Straal (R) 119,1 mm 4,69”

Lengte (L) 495,8 mm 19,52”

Hoogte (H) 427,7 mm 16,84”

Breedte (W) 190,2 mm 7,49”

Gewicht 127,5 kg 280,5 lbs.

Maximumboutbelasting a) 5.338 kN 1.200.000 lbs.

Minimumdraaimoment 17.270 Nm 12.738 ft.lbs.

Maximumdraaimoment 115.136 Nm 84.921 ft.lbs.

a) Indicatie. Afhankelijk van de K-factor (wrijvingscoëfficiënt).

10.11 Avanti 130

Aandrijving 3 1/2”

Straal (R) 134,9 mm 5,31”

Lengte (L) 577,3 mm 22,70”

Hoogte (H) 511,6 mm 20,14”

Breedte (W) 215,9 mm 8,50”

Gewicht 265,9 kg 585,0 lbs.

Maximumboutbelasting a) 6.672 kN 1.500.000 lbs.

Minimumdraaimoment 26.296 Nm 19.395 ft.lbs.

Maximumdraaimoment 187.792 Nm 138.500 ft.lbs.

a) Indicatie. Afhankelijk van de K-factor (wrijvingscoëfficiënt).
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10.12 Rotatiehoeken van draaibare slangaansluiting

Rotatieassen 2 (S1 x S2)

Vrijheidsgraden S1 360°

Vrijheidsgraden S2 120°

10.13 Fysieke condities

Omgevingstemperatuur 0 - 45°C (0 - 113°F)

Relatieve vochtigheid 30% - 95%, niet-condenserend

Maximumhoogte 1.000 m (3.200 ft) boven zeeniveau

Verlichting normale verlichting van de omgeving

Opmerking: Het gereedschap is niet geschikt voor 
gebruik in explosieve omgevingen. Uw HYTORC-dealer 
kan uw HYTORC-uitrusting aanpassen (met uitzondering 
van elektrische gereedschappen), zodat ze voldoen aan 
de richtlijnen EPS 13 ATEX 2 561 X en EX II 2 G EX c IIB 
T4.
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10.14 Maximumdraaimomentwaarden (zeskantaandrijvingen en 
inbusmoerdoppen)

Maximumdraaimoment (Nm)

Zeskantmaat (mm) Normaal Breuk

14 480 517

17 932 1.020

19 1.612 1.768

22 2.500 2.775

24 2.950 3.600

27 4.000 4.800

32 7.480 8.296

36 9.928 10.880

41 16.320 17.952

46 20.400 22.440

50 30.600 33.592

55 43.520 47.736

Maximumdraaimoment (Nm)

Zeskantmaat (inch) Normaal Breuk

1/2 476 517

5/8 932 1.020

3/4 1.612 1.768

7/8 2.557 2.808

1 3.822 4.216

1 1/8 5.440 5.984

1 1/4 7.480 8.296

1 3/8 9.928 10.880

1 1/2 12.920 14.144

1 5/8 16.320 17.952

1 3/4 20.400 22.440

1 7/8 25.160 27.608

2 30.600 33.592

2 1/4 43.520 47.736
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 Opmerking: 
Als het gebied van de zeskantaandrijving kleiner 
is dan het aandrijfvierkant, stelt HYTORC zich niet 
aansprakelijk voor gebroken zeskantaandrijvingen 
of zeskantmoerdoppen. De onderstaande 
buitenzeskantmoerdoppen vallen buiten de 
garantie:
• 1/2” x 17 mm (11/16”) en kleiner
• 3/4” x 22 mm (7/8”) en kleiner
• 1” x 27 mm (1 1/8”) en kleiner
• 1 1/2” x 46 mm (1 5/6”) en kleiner
• 2 1/2” x 70 mm (2 1/2”) en kleiner
Extra dwarskrachten en buigkrachten veroorzaakt
door een niet perfect reactieniveau en/of een korte
reactieafstand verlagen de in de tabel gegeven
draaimomentwaarden.

 
1. Zeskantaandrijving Avanti/Ice
2. Buitenzeskantmoerdop
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Conformiteitsverklaring

 
(volgens bijlage II.1.A van de Machinerichtlijn)

Wij,

HYTORC BV 
Platinawerf 8, 6641 TL  Beuningen 
Nederland

verklaren het volgende onder onze eigen verantwoordelijkheid:
Wij zijn de fabrikant van de Avanti hydraulische moersleutel met optionele accessoires.
De Avanti hydraulische moersleutel met optionele accessoires voldoet aan de bepalingen 
van de onderstaande richtlijnen:

• 2006/42/EG (Machinerichtlijn)
• 98/23/EG (Richtlijn Drukapparatuur)

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

• NEN-EN 349
• NEN-EN 1005-2
• NEN-EN 1005-3
• NEN-EN 1005-4
• NEN-EN 4413
• NEN-EN-ISO 12100
• NEN-EN-ISO 13857

Plaats: Beuningen (The Netherlands)
Datum: 5 januari 2016
Naam:  HYTORC

CEO: M. van Kortenhof
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