
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 wis-
selen van doppen slechts één hand 
nodig is. het juiste adres.

HYTORC handmomentsleutels zijn eenvoudige en gebruiksvriendelijke gereedschappen om bout- en 
moerverbindingen veilig op moment te zetten. Uiteraard zijn onze handmomentsleutels geschikt voor 
bijna elke denkbare applicatie. 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.

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

Meer informatie? 
bel +31 24 3660 660 of kijk op hytorc.nl

http://www.hytorc.nl/hytorc-washer
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Model Drive A B C D Gewicht min. torque max. torque Stappen

MW-006-250-MRMH 3/8 ''  286 mm  27 mm  24 mm  27 mm  0.4 kg  3 Nm  27 Nm  0,12 Nm

MW-006-1000-MRMH 3/8 ''  406 mm  36 mm  30 mm  36 mm  1.1 kg  17 Nm  113 Nm  0,6 Nm

MW-006-100-MFRMH 3/8 ''  406 mm  36 mm  30 mm  36 mm  1.2 kg  14 Nm  136 Nm  0,7 Nm

MW-008-150-MFRMH 1/2 ''  483 mm  43 mm  36 mm  36 mm  1.4 kg  27 Nm  203 Nm  1,4 Nm

MW-008-250-MFRMH 1/2 ''  620 mm  43 mm  36 mm  36 mm  1.4 kg  41 Nm  339 Nm  1,4 Nm

MW-010-400-MFRMH 3/4 ''  870 mm  64 mm  53 mm  36 mm  4.7 kg  68 Nm  542 Nm  3,4 Nm

MW-010-600-MFRMH 3/4 ''  1067 mm  64 mm  51 mm  29 mm  5.4 kg  136 Nm  813 Nm  6,8 Nm

MW-020-1000-MFRMH 1 ''  1778 mm  76 mm  76 mm  38 mm  11.4 kg  27 Nm  1.356 Nm  6,8 Nm

Nauwkeurigheid: ± 4% CW ± 6% CW van de aangegeven waarde, CW, van 20% tot 100% van de volledige 
schaal.


