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HYTORC CONSTRUCTIESUPPORT EN BOLTING-ANALYSE

MET KNOW-HOW KOSTEN REDUCEREN 

Tot wel 70% van de kosten van een product worden reeds tijdens de constructie bepaald. Het is daarom belangrijker dan ooit 
om al in een vroeg stadium naar mogelijkheden voor kostenreductie te kijken. Daarbij gaat het niet alleen om de optimalisering 
van A-verbindingen (ca. 80% van de kostprijs van een machine), ook optimalisering van C-verbindingen kan bijdragen aan 
de kostenreductie. Constructeurs moeten voldoen aan de VDI 2862 Richtlijn (Vereniging Duitse Ingenieurs) en noodzaakt 
bedrijven na te denken over boutverbindingen en de keuze van het gereedschap. Een mooi moment om tijdwinst en andere 
kostenbesparingen mee te nemen door slim gebruik van de juiste tools. 

HYTORC, marktleider op het gebied van oplossingen voor industriële boutverbindingen, geeft u praktische ideeën en 
producten waarmee u efficiënter kunt werken. Als de afmeting van de bouten afneemt worden niet alleen die goedkoper. De 
afmetingen van het formaat van A- en B-verbindingen nemen dan ook af, en daarmee de kosten.

• Door de keuze voor een andere aanhaalmethode kan de voorspankracht vaak met meer dan 30% verhoogd worden. Dit 
levert een potentiële reductie van het aantal bouten dan wel haar dwarsdoorsnede op. Met HYTORC kunt u ook bouten 
groter dan M16 vastzetten op voegmoment + hoekverdraaiing, rekgrens gestuurd, en over-elastisch aangehaald worden.

• Bouten en moeren bedragen slechts 30% van de kosten van een boutverbinding. De overige kosten zijn toe te schrijven 
aan montage. Door lichtere en snellere gereedschappen kan de montagetijd en daarmee montagekosten aanzienlijk 
worden verminderd.

• Bij grotere boutmaten is goede afsteuning van de reactiekrachten belangrijk, alleen wanneer constructeurs ook aandacht 
hebben voor de montageaspecten is snel en veilig werken mogelijk. 

• Onze Engineeringssupport helpt u actief tijdens het ontwikkelingstraject en onze verbindingselementen zijn vaak een 
economisch alternatief voor speciale (afsteun)reactiearmen. 

• Met onze gereedschappen in uw CAD-database weet u zeker dat de gereedschappen passen.
• Vaak worden grote en zware onderdelen geconstrueerd omdat de juiste verbindingstechniek voor meerdere kleinere 

ontbreekt. Dit lijdt tot onnodig hoge transportkosten. Geschroefde constructies helpen deze kosten duidelijk te reduceren. 
Of het nu gaat om wrijvingsbestendige dan wel vormvaste verbindingen. Voor die laatste heeft HYTORC speciale 
expansiebouten ontwikkeld.

• Bij de ontwikkeling reeds aan onderhoud denken! Life Cycle Costs en Cost of Ownership worden steeds belangrijker. Of 
een machine 'waar dan ook' op de wereld onderhouden kan worden hangt van de juiste servicepartner af. HYTORC 
beschikt over een wereldwijd dekkend netwerk van HYTORC-vestigingen, die u optimaal ondersteunen.

VOORBEELDEN

• 400 kg gewichtsbesparing op een betonpomp door de inzet van het HYTORC Washer-systeem en het toepassen van 
rekgrensgestuurd aanhalen.

• Voorspankracht met 10% verhoogd en gelijktijdig de aanhaalfactor Alpha A (spreiding) naar 1,2 (+/-9%) teruggebracht 
door overgang naar methode voegmoment + hoekverdraaiing.

• Besparing van € 500.000,- door de verkorting van een turbinerevisie door toepassing van de HYTORC Nut.
• 30% kleinere constructie door de inzet van vormvaste boutverbinding met expansiebouten op een koppeling.
• Wegvallen van onderhoud aan draaikransen door rekgrensgestuurd aanhalen.
• Productiviteit bij kolencentrales duidelijk verhoogd door optimalisering van de boutverbindingen op 

transportbandconstructies, waardoor uitvallen en storingen tot nagenoeg nul werden gereduceerd.
• Het gewicht van gietstalen onderdelen werd met meer dan 60% gereduceerd door de toepassing van voegmoment + 

hoekverdraaiingsmethode.



Gereed-
schap en 
verbin-

dingsele-
menten

Hoekver-
draaiing 
(over–

elastisch)

Rekgrens-
gestuurd

HYTORC Nut
(torsievrij)

Hoekver-
draai-

ingsme-
thode 

(elastisch)

HYTORC 
Washer–
systeem

Moment–
gestuurd

Tensioner
(torsievrij)

Moment-
gestuurd
(pneuma-

tisch)

Handmo-
mentsleutel
(+ vermeer-

deraar)

Slagmoers-
leutel

Aanhaal-
factor

1 1 1,05 - 1,1 1,1 - 1,25 1,1 - 1,25 1,3 - 1,5 1,2 - 1,5 1,4 - 1,7 1,7 - 2,5 2,5 - 4,0

Haalbaar 
spannings-

niveau
tot 105% tot 95% tot 100% tot 90% tot 85% tot 80%

tot 60% (l/
d<5)

tot 70% tot 70% tot 60%

Aanhaal-
factor

volgens 
VDI2862

Klasse
A-B-C

Klasse 
A-B-C

Klasse
A-B-C

Klasse 
A-B-C

Klasse 
A-B-C

Klasse C 
(A-B)*

Klasse C 
(A-B)*

Klasse C 
(A-B)*

Klasse A-B-C
Klasse C 
(A-B)*

Boutkwali-
teit 8.8

M18 M20 M20 M22 M22 M24 M27 M27 M33 M42

Boutkracht 
F min.

130 kN 130 kN 130 kN 130 kN 130 kN 130 kN 130 kN 130 kN 130 kN 130 kN

Boutkracht 
F max.

130 kN 130 kN 143 kN 163 kN 163 kN 195 kN 195 kN 230 kN 325 kN 520 kN

*(A-B) alleen in combinatie met lengtemeting.

VAN BOUTMAAT M42 NAAR M18 DOOR EEN VERBETERDE AANHAALMETHODE

ONZE BIJDRAGE AAN UW SUCCES 

Hulp bij de constructie en productontwikkeling
• Keuze van de aanhaalmethode
• Alle tools en verbindingselementen zijn als 3D-stepfile beschikbaar. 
• Testen op en met originele bouwelementen voor het bepalen van de parameters.
• Het beoordelen van testresultaten en het vaststellen van de spreidingsfactor Alpha A
• HYTORC heeft in-house ingenieurs voor wanneer een standaardoplossing niet voldoet.
Productie

• Automatische kwaliteitscontrole door de analyse van de schroefresultaten. 
• Huurservice tijdens de test- en ontwikkelingsfase 
• Ongeacht waar ter wereld u produceert, HYTORC ondersteunt u wereldwijd met meer dan 100 servicepunten.
Aftersalesservice
• HYTORC biedt wereldwijde 24/7 service.



De HYTORC-service:

Wereldwijde 24/7-service
Huurservice voor het opvangen van productiepieken.
Snelle levering van gereedschappen en reserve-
onderdelen vanuit een goed gevuld magazijn.
Huurkoop


  

 

 

HYTORC ECO2TOUCH POMPUNIT INGEZET ALS ANALYSETOOL

ECO2TOUCH

Met behulp van de nieuwe ECO2TOUCH hydraulische pompunit verzamelen wij alle relevante gegevens van een boutver-
binding met de kenmerken van de samenstelling (bouten, moeren, flenzen, coating, onderlegringen) als geheel. Met deze 
gegevens worden de parameters bepaald waarmee de gewenste boutkracht wordt bereikt. Ongeacht of u uw verbinding op 
moment, hoekverdraaiing of rekgrensgestuurd wilt aanhalen.

Voegmoment: 4.500Nm

Rotatiehoek 60°

Benuttingspercentage 
van de rekgrens

Rekgrens

Interface ECO2TOUCH


