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Het document

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 zowel de Lithium Gun als de LION Gun elektrische
moerdopsleutel, 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 accessoires.

1.2
1.
2.
3.
4.

Gebruik van het document

Lees het gehele document. Zorg dat u alle instructies begrijpt.
Volg de veiligheidsinstructies om letsel of schade aan uitrusting te voorkomen.
Volg de volledige procedures in de gegeven volgorde.
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 Nederlandse taal geschreven. Alle overige taalversies zijn vertalingen van de
oorspronkelijke instructies.

1.4

Afbeeldingen

Het is niet altijd mogelijk een gedetailleerde afbeelding van elk 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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Het document

1.6

Bijbehorende documenten

Documentnaam

Doelgroep

Lithium Gun / LION Gun elektrische moerdopsleutel
Technische handleiding

Werknemers die het gereedschap bedienen

1.7

Wijzigingsgeschiedenis

Datum

Wijzigingsnummer

Opmerking

23-08-2018

004

Uitbereiding procedures

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,
veiligheidshandschoenen, 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.
• Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals pijpen, radiatoren, gasfornuizen en koelkasten.
• 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.
• 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.
Gebruikt 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.
Zorg dat het gereedschap tijdens het verplaatsen niet in bedrijf is.
Verwijder eventuele stelsleutels of steeksleutels voordat u het gereedschap inschakelt.
Inspecteer voor ieder gebruik de uitrusting op zichtbare beschadigingen. Volg de onderhoudsinstructies
betreffende de uitrusting op.
Werk niet met het gereedschap als u het niet kunt starten of stoppen.
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.
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.
Gebruik de uitrusting niet in explosieve omgevingen (zoals in aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of
stof).
Stel het gereedschap niet bloot aan regen, sneeuw of vochtige omstandigheden.
Spat niet op het gereedschap en dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen.
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• Laat gereedschappen met reactiearmen en moerdoppen niet hangend aan de moer of de bout achter.
• Berg gereedschappen en accessoires die niet worden gebruikt op de juiste manier op.
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2.2

Aanvullende veiligheidsinstructies

2.2.1

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.

2.2.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 uitsluitend extra hoge moerdoppen indien strikt noodzakelijk. De extra hoogte veroorzaakt onnodige
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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2.2.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accu’s en acculaders

Gebruik het gereedschap uitsluitend met de bijgeleverde accu’s.
Laad de accu’s met de bijgeleverde acculader op.
Gebruik een acculader niet als deze beschadigd is. Vervang de beschadigde acculader.
Gebruik uitsluitend een verlengkabel als dit strikt noodzakelijk is.
Controleer voordat u de accu op de acculader aansluit of de accu droog en schoon is.
Controleer of het snoer zodanig is geplaatst, dat de kans op schade of letsel tot het minimum wordt beperkt.
Houd als u de accu niet gebruikt deze uit de buurt van metalen objecten (bijv. paperclips, munten, sleutels, spijker
en schroeven).
Houd het snoer van de acculader niet vast en trek ook niet aan het snoer.
Houd het snoer van de acculader uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Maak de accu niet open.
Reinig als de inhoud van de accu met de huid in contact komt de huid onmiddellijk met een milde zeep en water.
Spoel als de inhoud van de accu met de ogen in contact komt de ogen gedurende 15 minuten of tot de irritatie is
verdwenen met water. Raadpleeg een arts.
Opmerking:
• Het elektrolyt van de accu is een mengsel van vloeibare organische carbonaten en lithiumzouten.
Adem als u last heeft van geïrriteerde luchtwegen frisse lucht in. Raadpleeg een arts als de
symptomen hiermee niet verdwijnen.

2.3

Veiligheidssymbolen op het gereedschap

Het gereedschap bevat geen waarschuwingssymbolen daar deze uitsluitend kunnen 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 Lithium Gun / LION Gun elektrische moerdopsleutel is een gereedschap dat voor zowel torquen als tensionen
gebruikt kan worden. Het gereedschap kan met verschillende reactiearmen en moerdoppen worden gebruikt.
Elektrische gereedschappen van HYTORC hebben een nauwkeurigheid van ± 5%.

3.2

Het apparaat

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

Activeringsschakelaar
Accu
Ontgrendelingsknop voor accu
Tandwielkastschakelaar (Alleen bij Lithium Gun)
Aandrijfvierkant voor moerdopaansluiting
Draairichtingschakelaar (Alleen bij LION Gun)
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3.3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Display

Indicatoren voor displayknoppen
Displayknoppen
Status-LED
Hoekwaarde
Ontgrendelingshoekwaarde
Draaimomentwaarde
Fastener type [type bevestiging]
Accucontrole

3.3.1

LED-indicator

Kleur

Status

Groen

Gereed

Geel

Bezig

Rood

Fout. Zie Gereedschappen op pagina 40.

3.3.2

Indicator voor type bevestiging

De indicator voor het type bevestiging toont de huidige instelling van de optie Fastener type [Type bevestiging]. Zie
Opties op pagina 33.
Display

Instelling

RH

Rechtsom draaien, tweehandsbediening

LH

Linksom draaien, tweehandsbediening

HN

HYTORC Nut™ (linksom draaien, éénhandsbediening)

HW

HYTORC Washer™ (rechtsom draaien,
éénhandsbediening)
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3.4

Acculader

1.
2.

3.4.1

Voeding voor acculader
Houder voor acculader

LED-indicator

Kleur

Status

Constant groen

Maximaal opgeladen/geen accu

Constant rood

Bezig met laden

Rood knipperend

Fout. Zie Acculaders op pagina 40.
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4.

Installatie

4.1

De accu aansluiten en afkoppelen

1.

2.

Sluit de accu (A) op het gereedschap aan door het
gereedschap over de batterij heen te schuiven, zoals
aangegeven met de rode pijl. Verzeker u ervan dat u een klik
hoort.
Om de accu (A) af te koppelen houdt u de ontgrendelingsknop
(B) ingedrukt en schuift u de accu in tegengestelde
richting.
Let op!
• Gebruik de Lithium Gun alleen in kombinatie
met de 36 volt-accu. Deze is herkenbaar aan de
markering “36v” op de zijkanten.
• Gebruik de LION Gun alleen in kombinatie
met de 18 volt-accu. Deze is herkenbaar aan de
markering “18v” op de zijkanten.
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5.

Reactiearmen

5.1

Standaard reactiearm (360°)

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. De reactiearmen in dit hoofdstuk zijn niet te gebruiken in kombinatie met de LION Gun .25.

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.
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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.

23

Reactiearmen

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 tensioner.
Procedure
1. Vervang de standaardmoer door een HYTORC Nut™.
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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 moerdoppen
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 (type 1) 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 moerdoppen (type 2) 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:
• 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 het gereedschap, de reactiearm en de
moerdop zijn bevestigd.

7.2

De accu opladen

1.

Sluit de voeding van de acculader op de houder van de
acculader (B) aan.
2. Sluit de voeding van de acculader op een geaard
wandstopcontact aan.
3. Sluit de accu (A) op de houder van de acculader (B) aan.
Verzeker u ervan dat u een klik hoort.
4. De LED van de voeding van de acculader geeft de laadstatus
weer. Zie LED-indicator op pagina 14.
5. Druk als de accu (A) maximaal is opgeladen op de
ontgrendelingsknop van de accu (C) en verwijder de accu
(A).

7.3
1.

Het gereedschap starten

Druk op een displayknop (B).

7.4

Automatisch uitschakelsysteem

Het gereedschap is uitgerust met een automatisch uitschakelsysteem. Het gereedschap schakelt nadat het drie minuten
niet actief is geweest uit. Voordat het gereedschap uitschakelt, worden de actieve waarden van alle parameters
opgeslagen.
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7.5

De tandwielkastmodus bepalen (Lithium Gun)

Het gereedschap heeft een tandwielkast met twee modi:
• De Rundown-modus: Selecteer deze modus om een moer naar de definitieve aandraaipositie te brengen.
• De Torque-modus: Selecteer deze modus voor definitief aandraaien.
1.
2.

3.

Start het gereedschap.
Zet om de Rundown-modus te selecteren de
tandwielkastschakelaar (D) op RUNDOWN [snel
aandraaien]. Druk als de tandwielkastschakelaar (D) niet
schakelt kort op de activeringsschakelaar (A).
Zet om de Torque-modus te selecteren de
tandwielkastschakelaar (D) op TORQUE [draaimoment]. Druk
als de tandwielkastschakelaar (D) niet schakelt kort op de
activeringsschakelaar (A).

7.6

Het draaimoment, de hoek en de ontgrendelingshoek instellen

De display toont één van de volgende schermen:
• Draaimoment: De draaimomentwaarde voor het gereedschap instellen.
• Hoek: De hoek waarmee het gereedschap extra zal roteren na het bereiken van de ingestelde
draaimomentwaarde.
• Ontgrendelingshoek: Instelling van de hoek waarmee het gereedschap in tegengestelde richting zal roteren na het
bereiken van de ingestelde draaimomentwaarde (en de ingestelde hoekwaarde, indien van toepassing). Gebruik
de ontgrendelingshoek om het gereedschap van de bevestiging los te draaien.
Let op!:
• Bij gebruik van de hoekfunctie werkt het gereedschap met het maximumdraaimoment.
• Neem bij gebruik van zeskantmoerdoppen de beperkingen in acht om te voorkomen dat de
moerdoppen breken.
• Onopzettelijk gebruik van de hoekfunctie kan leiden tot schade aan de bevestiging en/of de
uitrusting.
• Door de hoekfunctie meermaals op een bevestiging toe te passen, kan de bevestiging en/of de
uitrusting beschadigd raken.
• Bij gebruik van de ontgrendelingshoekfunctie werkt het gereedschap met het maximumdraaimoment.
• Bij een te grote ontgrendelingshoek kan de bevestiging losraken.
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1.
2.
3.

Start het gereedschap.
Druk op de displayknop van de rotatie-indicator en houd deze
ingedrukt om het volgende scherm te openen.
Druk als de display het juiste scherm toont op de
displayknoppen met de pijlen omhoog en omlaag om de
waarde in te stellen.

ANGLE
0 deg.

RELEASE
0 deg.

RELEASE
0 deg.

TORQUE
700 lb-ft

NUT:

NUT:

OK

OK

HW

TORQUE
700 lb-ft

HW

ANGLE
0 deg.

NUT:

HW
OK

7.7

Draairichting

7.7.1

De draairichting bepalen
Let op!:
• Bij gebruik van bevestigingen met een linkse
schroefdraad zijn de richtingen voor LOOSEN
[vastdraaien] en TIGHTEN [losdraaien]
tegengesteld.

1.
2.

Plaats om een boutverbinding vast te draaien het gereedschap
op de bout zoals weergegeven
Plaats om een boutverbinding los te draaien het gereedschap
op de bout zoals weergegeven.
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7.7.2
1.
2.

Start het gereedschap.
Druk op de displayknop (B) van de rotatie-indicator (A) om de
draairichting te wijzigen.

7.7.3
1.
2.

De draairichting wijzigen (Lithium Gun)

De draairichting wijzigen (LION Gun)

Start het gereedschap.
Gebruik de draairichtingschakelaar (A) om de draairichting te
veranderen.

7.8

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.
• Zet 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 stabielere positie.
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7.8.1

Een met bouten bevestigde flensverbinding vastdraaien

1.
2.
3.
4.

Start het gereedschap.
Controleer of het juiste type bevestiging is geselecteerd.
Stel het draaimoment in.
Controleer of de hoek en de terugloophoek correct zijn
ingesteld.
5. Controleer of de draairichting correct is ingesteld.
6. Plaats het gereedschap correct op de moer of de boutkop.
7. Druk op de activeringsschakelaar (D) en houd deze ingedrukt
tot de status-LED (C) groen gaat branden.
Opmerking:
Bij gebruik van de hoek en/of de terugloophoek past
het gereedschap na het bereiken van de ingestelde
draaimomentwaarde een korte vertraging toe.
8.

Laat de activeringsschakelaar (D) los.
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7.8.2

Een met bouten bevestigde flensverbinding losdraaien
Let op!:
• Bij het losdraaien van een met bouten bevestigde flensverbinding werkt het gereedschap met het
maximumdraaimoment.
• Neem bij gebruik van zeskantmoerdoppen de beperkingen in acht om te voorkomen dat de
moerdoppen breken.
• Gebruik als u constant een hoog draaimoment 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.

1.
2.
3.
4.
5.

Start het gereedschap.
Controleer of het juiste type bevestiging is geselecteerd.
Controleer of de draairichting correct is ingesteld.
Plaats het gereedschap correct op de moer of de bout.
Druk de activeringsschakelaar (D) in en houd deze vast.
Houd de schakelaar ingedrukt tot u de moer of de bout met
de hand kunt losdraaien.
6. Laat de activeringsschakelaar (D) los.

7.9

Instellingen opslaan en laden

7.9.1

Instellingen opslaan

1.
2.

Start het gereedschap.
Druk de displayknoppen met de pijl omhoog en de pijl
omlaag tegelijk in, totdat de kop “MAIN MENU” verschijnt.
3. Selecteer met de displayknoppen met de pijl omhoog of
omlaag een waarde.
4. Druk op de displayknop met de pijl naar rechts.
5. Druk op de displayknop met de pijl omlaag om de instelling
op te slaan.

ANGLE
0 deg.

RELEASE

SAVED SETTINGS

0 deg.

1: T=0,A=0, R=0, RH
2: T=0,A=0, R=0, RH
3: T=0,A=0, R=0, RH
4: T=0,A=0, R=0, RH
5: T=0,A=0, R=0, RH
6: T=0,A=0, R=0, RH
7: T=0,A=0, R=0, RH
8: T=0,A=0, R=0, RH

TORQUE:

3000 lb-ft
NUT:

HW
OK

MEMORY 0

SAVE settings
Torque: 600
A ngle: 0
Release: 0, RH

LOAD settings
Torque: 0
A ngle: 0
Release: 0, RH
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7.9.2

Instellingen laden

1.
2.

Start het gereedschap.
Druk de displayknoppen met de pijl omhoog en de pijl omlaag
tegelijk in, totdat de kop “MAIN MENU” verschijnt.
3. Selecteer met de displayknoppen met de pijl omhoog of omlaag
een waarde.
4. Druk op de displayknop met de pijl naar rechts.
5. Druk op de displayknop met de pijl omhoog om de instelling te
laden.

ANGLE
0 deg.

RELEASE

SAVED SETTINGS

0 deg.

1: T=0,A=0, R=0, RH
2: T=0,A=0, R=0, RH
3: T=0,A=0, R=0, RH
4: T=0,A=0, R=0, RH
5: T=0,A=0, R=0, RH
6: T=0,A=0, R=0, RH
7: T=0,A=0, R=0, RH
8: T=0,A=0, R=0, RH

TORQUE:

3000 lb-ft
NUT:

HW
OK

MEMORY 0

SAVE settings
Torque: 600
A ngle: 0
Release: 0, RH

LOAD settings
Torque: 0
A ngle: 0
Release: 0, RH

7.10

De opties instellen
ANGLE
0 deg.

7.10.1 Door de opties navigeren
1.
2.

Start het gereedschap.
Druk gedurende twee seconden de displayknoppen met de pijl
omhoog en de rotatie-indicator tegelijk in.
3. Navigeer als de gewenste optie niet wordt weergegeven naar
het juiste menu.
A. Markeer met de displayknoppen met de pijl omhoog of
omlaag ‘Next menu’ [volgend menu].
B. Druk op de displayknop met de pijl naar rechts.
C. Herhaal als de optie niet wordt weergegeven de
voorgaande twee stappen.
4. Markeer de optie met de displayknoppen met de pijl omhoog of
omlaag.

RELEASE

OPTIONS

0 deg.

BEEPER

TORQUE:

OUTPUT UNITS
DISPLAY ROTATION

3000 lb-ft

FASTENER TYPE

NUT:

NEXT MENU
MAIN MENU

HW
OK

OPTIONS 2
DIS P LAY P OLA RITY
CY CLE COUNTE R
CHA NGE UNLOCK CODE
FW/HW V E RS IONS
CA LIB RATION
NE XT ME NU
MA IN ME NU
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7.10.2 Opties
Optie

Beschrijving

Zie

Beeper [pieper]

De pieper in- of uitschakelen. Als de
pieper op ‘On’ [aan] wordt gezet,
hebben de pieptonen de volgende
betekenis:
• 1 piep voor een succesvolle
handeling
• 4 piepen voor een fout

De pieper instellen op pagina 35

Output units [uitgangseenheden]

De eenheden van het draaimoment
op de display instellen.

De uitgangseenheden van het draaimoment instellen op pagina 35

Display rotation [displayrotatie]

De rotatie van de display instellen.
De displayrotatie instellen op pagina
Drie instellingen zijn mogelijk:
35
• ‘Normal’ [normaal]: Het scherm
is leesbaar als de accu omlaag is
gericht.
• ‘Invert’ [omkeren]: Het scherm
is leesbaar als de accu omhoog is
gericht.
• ‘Invert for cal’ [omkeren voor
kalibrering]: Het scherm is omgekeerd
voor kalibrering.

Fastener type [type bevestiging]

Het type van de bevestiging instellen.
Vier instellingen zijn mogelijk:
• ‘Right hand’ [rechts]: Bevestigen
met rechtse schroefdraad.
• ‘Left hand’ [links]: Bevestigen met
linkse schroefdraad.
• ‘HYTORC Nut’: HYTORC Nuts™
bevestigen.
• ‘HYTORC Washer’: HYTORC
Washers™ bevestigen.

Het type bevestiging instellen op
pagina 35

Shortcuts [sneltoetsen]

De sneltoetscombinaties tonen.

De sneltoetsen tonen op pagina 36

Display polarity [displaypolariteit]

De kleur van de display omkeren.
Bij sommige soorten verlichting zijn
omgekeerde kleuren beter zichtbaar.

De displaypolariteit instellen op
pagina 36

Cycle counter [cyclusteller]

Toont het aantal voltooide, mislukte
en totale cycli.

De cyclusteller tonen op pagina 37

FW/HW versions [SW/HW-versies]

Toont de huidige softwareen hardwareversies van het
gereedschap.

De versiegegevens tonen op pagina
37

Memory [geheugen]

Parameterinstellingen naar of vanuit
een geheugenlocatie opslaan of
laden.

Instellingen opslaan en laden op
pagina 32

Error log [foutenlogboek]

Toont een lijst van de door het
gereedschap gegenereerde
foutcodes.

Het foutenlogboek tonen op pagina
37

Set angle delay [hoekvertraging
instellen]

De tijdvertraging tussen het
De hoekvertraging instellen op
draaimoment en de hoekhandelingen pagina 38
afstellen.
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7.10.3 De pieper instellen
1.
2.
3.

Navigeer naar de ‘Beeper’ [pieper] optie.
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts.
Markeer met de displayknoppen met de pijlen
omhoog en omlaag de juiste instelling.
4. Druk op de displayknop met de pijl naar rechts
om de instelling te selecteren.

7.10.4 De uitgangseenheden van het
draaimoment instellen
1.

Navigeer naar de ‘Output units’
[uitgangseenheden] optie.
2. Druk op de displayknop met de pijl naar rechts.
3. Markeer met de displayknoppen met de pijlen
omhoog en omlaag de juiste instelling.
4. Druk op de displayknop met de pijl naar rechts
om de instelling te selecteren.

7.10.5 De displayrotatie instellen
1.

Navigeer naar de ‘Display rotation’
[displayrotatie] optie.
2. Druk op de displayknop met de pijl naar rechts.
3. Markeer met de displayknoppen met de pijlen
omhoog en omlaag de juiste instelling.
4. Druk op de displayknop met de pijl naar rechts
om de instelling te selecteren.

7.10.6 Het type bevestiging instellen
1.

Navigeer naar de ‘Fastener type’ [type
bevestiging] optie.
2. Druk op de displayknop met de pijl naar rechts.
3. Markeer met de displayknoppen met de pijlen
omhoog en omlaag de juiste instelling.
4. Druk op de displayknop met de pijl naar rechts
om de instelling te selecteren.
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7.10.7 De sneltoetsen tonen
1.
2.
3.

Navigeer naar de ‘Shortcuts’ [sneltoetsen] optie.
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts.
Druk op een displayknop om het scherm te
verlaten.

7.10.8 De displaypolariteit instellen
1.
2.

Navigeer naar de ‘Display polarity’
[displaypolariteit] optie.
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts
om de displaypolariteit te wijzigen.

7.10.9 De cyclusteller tonen
1.
2.
3.

Navigeer naar de ‘Cycle counter’ [cyclusteller]
optie.
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts.
Druk op een displayknop om het scherm te
verlaten.

7.10.10 De versiegegevens tonen
1.
2.
3.

Navigeer naar de ‘FW/HW versions’ [SW/HWversies] optie.
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts.
Druk op een displayknop om het scherm te
verlaten.

7.10.11 Het foutenlogboek tonen
1.
2.
3.

Navigeer naar de ‘Error log’ [foutenlogboek] optie.
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts.
Doorloop de gegevens met behulp de displayknoppen met de
pijl omhoog en omlaag.
4. Druk op de displayknop van de rotatie-indicator om het scherm
te verlaten.
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7.10.12 De hoekvertraging instellen
1.
2.
3.

Navigeer naar de ‘Angle delay’ [hoekvertraging] optie.
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts.
Verhoog en verlaag de hoekvertraging met behulp de
displayknoppen met de pijl omhoog en omlaag.
4. Druk op de displayknop met de pijl naar rechts om de instelling
te selecteren.

7.10.13 Dataregistratie inschakelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Navigeer naar ‘Job Data’
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts
Navigeer naar ‘Job Select’
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts
Vul de ontgrendelingscode in. (Standaard 0000)
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts
Navigeer naar ‘Job number’
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts
Vul hier een jobnummer in.
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts

Als de dataregistratie geactiveerd is, zijn op de display de tekst “job on” en het jobnummer zichtbaar. (Zie illustratie)

7.10.14 Dataregistratie uitschakelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Navigeer naar ‘Job data’
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts
Navigeer naar ‘Job select’
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts
Navigeer naar ‘End jobs’
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts

7.10.15 Geregistreerde data exporteren
Voor dat geregistreerde jobdata kan worden geëxporteerd, dient dataregistratie van deze job
gedeactiveerd te zijn. Volg hiervoor de stappen voor het deactiveren van dataregistratie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Navigeer naar ‘Job data’
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts
Kies voor ‘Generate CSV file”
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts
Kies het betreffende jobnummer
Druk op de displayknop met de pijl naar rechts
Verbind de momentsleutel middels een USB-kabel met een PC
Kopieer het CSV-bestand naar de PC
Sluit af door een toets op de momentsleutel in te drukken
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8.

Onderhoud en opslag

8.1

Preventief onderhoud

•
•
•
•

Controleer of de ventilatoren geen vuil of stof bevatten.
Reinig vervuilde gereedschappen.
Vervang beschadigde bevestigingsstukken en snoeren.
Bewaar het gereedschap na gebruik bij voorkeur in de originele koffer.

8.2

Door HYTORC uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

• Laat de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan een gekwalificeerde monteur over.
• Laat het gereedschap minimaal eenmaal per jaar volledig demonteren, reinigen, inspecteren en kalibreren.
• Laat een met zand of een andere schurende substantie vervuild gereedschap onmiddellijk volledig demonteren,
reinigen, inspecteren en smeren.
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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

Het gereedschap loopt achterwaarts. De draairichting is niet correct.

Oplossing
Wijzig de draairichting. Zie De
draairichting wijzigen op pagina 30.

Het type bevestiging is verkeerd
ingesteld.

Wijzig het type bevestiging. Zie

Het gereedschap bereikt de ingestelde draaimomentwaarde niet.

Draai de moer of de bout opnieuw
vast. Controleer als de fout hiermee
niet is opgelost of het gereedschap
en de moer of bout naar behoren
werken.

De activeringsschakelaar is losgelaten voordat de ingestelde
draaimomentwaarde werd bereikt.

Draai de moer of de bout opnieuw
vast.

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De LED van de voeding van de
acculader knippert rood.

Er is geen accu op de houder van de
acculader aanwezig.

Sluit een accu op de houder van de
acculader aan.

Opties op pagina 33.
De status-LED brandt rood. De
display toont een fout.
Als optie kan het gereedschap vier
pieptonen geven.

9.2

Acculaders

Er is kortsluiting.
De polariteit is omgekeerd.
De accu is beschadigd.

Vervang de accu.
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10. Technische gegevens

10.1

Lithium Gun BTM-0250

Aandrijving

1/2”

Straal (A)

2,8 cm

1,12”

Lengte (L)

25,7 cm

10,12”

Hoogte (H)

32,6 cm

12,85”

Breedte (W)

8,8 cm

3,47”

Gewicht (inclusief accu)

4,32 kg

9,5 lbs.

Armlengte (Y)

7,0 cm

2,75”

Armstraal (B)

10,6 cm

4,19”

Minimumdraaimoment

46 Nm

34 ft.lbs.

Maximumdraaimoment

441 Nm

325 ft.lbs.

Toerental in Rundown-modus (onbelast)

180 rpm

Definitief toerental voor draaimoment

17 rpm
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10.2 Lithium Gun BTM-0700
Aandrijving

3/4”

Straal (A)

4,0 cm

1,59”

Lengte (L)

28,2 cm

11,12”

Hoogte (H)

32,6 cm

12,85”

Breedte (W)

8,8 cm

3,47”

Gewicht (inclusief accu)

4,63 kg

10,2 lbs.

Armlengte (Y)

7,0 cm

2,75”

Armstraal (B)

11,4 cm

4,55”

Minimumdraaimoment

203 Nm

150 ft.lbs.

Maximumdraaimoment

949 Nm

700 ft.lbs.

Toerental in Rundown-modus (onbelast)

85 rpm

Definitief toerental voor draaimoment

8,5 rpm

10.3 Lithium Gun BTM-1000
Aandrijving

3/4”

Straal (A)

4,0 cm

1,59”

Lengte (L)

29,0 cm

11,44”

Hoogte (H)

32,6 cm

12,85”

Breedte (W)

8,8 cm

3,47”

Gewicht (inclusief accu)

4,81 kg

10,6 lbs.

Armlengte (Y)

7,0 cm

2,75”

Armstraal (B)

11,4 cm

4,55”

Minimumdraaimoment

271 Nm

200 ft.lbs.

Maximumdraaimoment

1627 Nm

1200 ft.lbs.

Toerental in Rundown-modus (onbelast)

40 rpm

Definitief toerental voor draaimoment

4 rpm

10.4 Lithium Gun BTM-2000
Aandrijving

1”

Straal (A)

4,4 cm

1,75”

Lengte (L)

33,8 cm

13,29”

Hoogte (H)

33,5 cm

13,20”

Breedte (W)

8,8 cm

3,47”

Gewicht (inclusief accu)

6,44 kg

14,2 lbs.

Armlengte (Y)

8,9 cm

3,5”

Armstraal (B)

15,7 cm

6,18”

Minimumdraaimoment

441 Nm

325 ft.lbs.

Maximumdraaimoment

2711 Nm

2000 ft.lbs.

Toerental in Rundown-modus (onbelast)

23 rpm

Definitief toerental voor draaimoment

2,5 rpm
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10.5 Lithium Gun BTM-3000
Aandrijving

1”

Straal (R)

4,4 cm

1,75”

Lengte (L)

34,4 cm

13,54”

Hoogte (H)

33,5 cm

13,20”

Breedte (W)

8,8 cm

3,47”

Gewicht (inclusief accu)

7,08 kg

15,6 lbs.

Armlengte (Y)

8,9 cm

3,5”

Armstraal (B)

11,4 cm

6,18”

Minimumdraaimoment

542 Nm

400 ft.lbs.

Maximumdraaimoment

4067 Nm

3000 ft.lb.

Toerental in Rundown-modus (onbelast)

15 rpm

Definitief toerental voor draaimoment

1,6 rpm

10.6 LION Gun LION-.25
Aandrijving

½”

Straal (R)
Lengte (L)

258 mm

10.16”

Hoogte (H)

275 mm

10.83”

Breedte (W)

88 mm

3.46”

Gewicht (inclusief accu)

3,3 kg

7,3 lbs.

Minimumdraaimoment

34 Nm

25 ft.lb.

Maximumdraaimoment

340 Nm

Definitief toerental voor draaimoment

250 ft.lb.
8.7 RPM

10.7 LION Gun LION-.7
Aandrijving

¾”

Straal (R)

2,8 cm

1,12”

Lengte (L)

274 mm

10.80”

Hoogte (H)

275 mm

10.83”

Breedte (W)

88 mm

3.46”

Gewicht (inclusief accu)

3,7 kg

8,2 lbs.

Minimumdraaimoment

203 Nm

150 ft.lb.

Maximumdraaimoment

950 Nm

Definitief toerental voor draaimoment

700 ft.lb.
2.9 RPM

10.8 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 omgevingsverlichting

45

Technische gegevens

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.

10.9

Accu en acculader

Accuspanning

Lithium Gun: 36 V
LION Gun: 18 V

Ingangsspanning naar de acculader

110 VAC / 220 VAC

Type stekker van de acculader

Type CEE 7/4 Schukostekker
Opmerking: Voor landen waar andere stopcontacten
worden gebruikt kan voor het gebruik van de acculader
een andere stekker worden gebruikt.
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11.

Conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring
Fabrikant:
HYTORC BV
Platinawerf 8, 6641 TL Beuningen
Nederland
Telefoon: +31 (0) 24 3660 660
Wij verklaren dat de volgende modellen:
Lithium Gun BTM-0250
Lithium Gun BTM-0700
Lithium Gun BTM-1000
Lithium Gun BTM-2000
Lithium Gun BTM-3000
LION Gun LION-.25
LION Gun LION-.7
voldoen aan alle relevante bepalingen van de richtlijn van de Europese Raad en de genoemde
genoemde geharmoniseerde normen en worden gebruikt in overeenstemming met de
bedieningshandleiding van de fabrikant.
Van toepassing zijnde richtlijnen en normen:
2006/42/EG Machinerichtlijn
2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn
ISO12100:2010 Risicobeoordeling en risicobeperking
UL 60745-1
Uitgegeven: 31/07/2007 Ed: 4 Rev: 17 mei 2013 - UL-norm voor handgereedschap met elektrische
aandrijving – Veiligheid Deel 1: Algemene eisen
CSA C22.2#60745-2-2
Uitgegeven: 2004/03/01 Ed: 2 Handgereedschap met elektrische aandrijving – Veiligheid
Deel 2-2: Speciale eisen voor schroevendraaiers en slagschroevendraaiers;
IEC 60745-2-2:2003, MOD; UL 60745-2-2; vervangt C22.2 Nr. 745-4-2-95
UL 60745-2-2
Uitgegeven: 2004/03/26 Ed: 2 Rev: 23 december 2013, UL-norm voor handgereedschap
met elektrische aandrijving – Veiligheid Deel 2-2 Speciale eisen voor schroevendraaiers en
slagschroevendraaiers.
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CAN/CSA C22.2#60745-1
Uitgegeven: 2007/07/31 Ed:3 (R2012) Handgereedschap met elektrische aandrijving – Veiligheid Deel
1: Algemene eisen; Algemene instructie nr. 1: 2010/01/13; Algemene instructie nr. 2: 2011/03/15
CISPR 14-1
Uitgegeven: 2011/11/23 Ed: 5.2 Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen voor huishoudelijke
toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten Deel 1: Emissie
CISPR 14-2
Uitgegeven: 2008/07/17 Ed: 1.2 Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen voor huishoudelijke
toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten Deel 2: Immuniteit - Productgroepnorm
CENELEC EN 55014-1
Uitgegeven: 2006/12/01 Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen voor huishoudelijke toestellen,
elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten Deel 1: Emissie; Amendement nr. 1: 2009/05/01;
Amendement nr. 2: 2011/09/01
CENELEC EN 55014-2
Uitgegeven: 2001/12/01 EMC - Eisen voor huishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en
soortgelijke apparaten Deel 2: Immuniteit – Productgroepnorm – Geratificeerde Europese tekst; CISPR
14-2: 1997/A1:2001 & A2: 2008
Plaats:
Datum:

Beuningen (Nederland)
5 januari 2016

Naam: HYTORC
CEO: M. van Kortenhof
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