
INDUSTRIAL TORQUE & TENSIONING SYSTEMS

De quick-release-ontgrendelings-
knop stelt de gebruiker in staat om 
snel en eenvoudig te wisselen naar 
een andere sleutelsleutelmaat. De 
knop is zo geplaatst dat voor het 
wisselen van (kracht)doppen slechts 
één hand nodig is. 

HYTORC handmomentsleutels zijn eenvoudige en gebruiksvriendelijke gereedschappen om bout- en 
moerverbindingen veilig op moment te zetten. Uiteraard zijn onze handmomentsleutels geschikt voor 
vele applicaties. Deze micro-instelbare momentsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende formaten. 
De handgrepen zijn licht gekarteld voor een extra stevige grip. De borgfunctie voorkomt dat het 
aanhaalmoment per ongeluk wordt veranderd. De quick-release-ontgrendelingsknop stelt de gebruiker 
in staat om snel en eenvoudig te wisselen naar een andere sleutelsleutelmaat. Uw HYTORC (hand)
momentsleutel wordt geleverd met een ISO-gecertificeerd kalibratiecertificaat.

HYTORC handmomentsleutel
eenvoudig en handig

De omkeerhendel met ratel verandert 
snel en gemakkelijk de draairichting 
van de ratel. De hendel heeft drie 
standen: Met de klok mee, tegen de 
klok in en vergrendeld. De ratelkop is 
onderhoudsvrij.

Met de lasergegraveerde 
schaalverdeling stelt u eenvoudig 
het gewenste aanhaalmoment in. 
Met de geveerde borgring wordt 
het ingestelde aanhaalmoment 
geborgd.

Meer informatie? 
 Bel 024-3660 660 en kijk op hytorc.nl 
 Bel 032 38 70 52 20 en kijk op hytorc.be

https://www.hytorc.nl/elektrische-momentsleutels/lithium-series-ii/
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MW-006-60NM-RMHSS 3/8'' 413 mm 47 mm 38 mm 35 mm 1,1 kg 10 Nm 60 Nm 0,5 Nm

MW-006-100NM-RMHSS 3/8'' 413 mm 47 mm 38 mm 35 mm 1,1 kg 20 Nm 100 Nm 0,5 Nm

MW-008-200NM-RMHSS 1/2'' 503 mm 47 mm 38 mm 35 mm 1,5 kg 40 Nm 200 Nm 2 Nm

MW-008-340NM-RMHSS 1/2'' 625 mm 47 mm 38 mm 35 mm 1,5 kg 60 Nm 340 Nm 2 Nm

MW-010-800NM-RMHSS 3/4'' 1051 mm 61 mm 58 mm 35 mm 5,4 kg 150 Nm 800 Nm 5 Nm

HYTORC Nederland BV
Tel. +31 24 3660 660
www.hytorc.nl

HYTORC Benelux BV
Tel. +32 38 705 220
www.hytorc.be
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Nauwkeurigheid: 4% van de ingestelde torquewaarde op  20-100% van de volledige schaal.
Gekalibreerd volgens ISO 6789, ASME B107.14-2004, GGG-W-686, type 2, classe A stijl 1 en 2. De sleutels zijn 
gekalibreerd met kalibratiegereedschap dat traceerbaar door het Amerikaanse National Institute of Standards and 
Technology (N.I.S.T.). HYTORC is een ISO 17025 geaccrediteerde organisatie.  

Het wereldwijde HYTORC-team bestaat uit meer dan 
1.000 getrainde boltingspecialisten, verdeeld over meer dan 100 landen. 

U kunt op ons rekenen. Altijd en overal.


