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Oplossingen voor dieselmotoren 
 

Onderhoud, reparatie en revisie aan industriële dieselmotoren 
is specialistisch werk. Het los- en vastdraaien van de 
verschillende onderdelen is bij alle dieselmotoren steeds weer 
een uitdaging. Steeds terugkerende problemen zijn de 
bereikbaarheid van de boutverbindingen, het nauwkeurig op 
moment vastzetten en de veiligheid hiervan. 

Door de jaren heen heeft HYTORC, in nauwe samenwerking 
met de klant, diverse hulpmiddelen ontwikkeld waardoor het 
werken aan dieselmotoren een stuk sneller, eenvoudiger en 
veiliger verloopt. In dit document presenteren we een aantal 
van deze hulpmiddelen en oplossingen.  

 

Elektrische momentsleutels 
De elektrische momentsleutels van HYTORC zijn er op gemaakt om ingezet te worden 
bij industriële toepassingen. Deze gereedschappen zijn niet alleen stevig en relatief 
licht in gewicht, maar ook voorzien van slimme techniek, die het dagelijks werken met 
dit gereedschap aanzienlijk vereenvoudigt.  

Ingebouwde hoekverdraaiingsfunctie 

Voegmoment en rotatiehoek kunnen eenvoudig worden ingesteld. De sleutel gebruikt 
eerst het ingestelde moment en gaat daarna over op een vooraf ingegeven draaihoek. 
De waarden kunnen via de duidelijke display van de sleutel als via een PC worden 
ingesteld. 

Accu-aangedreven voor draadloos gemak 

Elektrische momentsleutels van HYTORC zijn, afhankelijk van het model, uitgerust met een krachtige 18- of 36 Volt 
accu. Zo kan er urenlang onafgebroken gewerkt worden, zonder steeds de accu te moeten vervangen, en zitten er 
nooit slangen of draden in de weg. 

Klaar voor Industrie 4.0 met HYTORC Connect 

Afhankelijk van het model van de sleutel kan deze via een PC worden 
geprogrammeerd en uitgelezen. Zo kunnen complete jobs in de sleutel 
worden geladen. De monteur kan zo zijn aandacht richten op het 
daadwerkelijk vastzetten, in plaats van het instellen van het 
gereedschap. Daarbij documenteert de sleutel automatisch welke 
handelingen er verricht zijn. Deze gegevens zijn later uit te lezen en 
bruikbaar als bewijs van kwaliteit of hulpmiddel bij analyse. 

Aanpassing voor netspanning 

Nooit van accu wisselen kan natuurlijk ook, met deze aanpassing voor 
netspanning. 
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Cilinderkopbouten vast- en losdraaien 

Kopboutreactiearm 

Voor het vastzetten van de cilinderkopbouten ontwikkelde HYTORC een handige 
reactiearm met verlengas. De reactiearm gebruikt het centraalgelegen injectorgat 
om op af te steunen. Hierdoor wordt het risico op letsel door beknelling van hand 
of vingers volledig uitgesloten.  

Door gebruik te maken van een elektrische sleutel met 
ingebouwde hoekverdraaiingsfunctie kunnen de bouten 
uiterst nauwkeurig op voorspanning worden gezet.  

 

 

 

 

 

TPFS  

Voor het werken met verschilende afstanden tussen de bouten is er de TPFS. Deze reactiearm is aan te passen aan 
reactiepunten op verschillende afstanden. Zo volstaat één reactiearm voor vrijwel alle werkzaamheden. 

 

Specifiek voor de CAT 3500 

Specifiek voor de CAT 3500 ontwikkelde HYTORC deze lichtgewicht aluminium 
veiligheidsoplossing. Deze reactiearm gebruikt de naasteglegen moer als 
reactiepunt. Doordat de reactiearm over de moer heen valt, is er geen risico op 
persoonlijk letsel door beknelling.   
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HYTORC Washersysteem 

Het gepatenteerde HYTORC 
Washersysteem maakt afsteunen 
(en dus het gebruik van 
reactiearmen) overbodig. Door af 
te steunen op een sluitring, is er 
geen risico letsel door beknelling. 
Vast- of losdraaien is een kwestie 
van de sleutel op de moer plaatsen 
en draaien maar.  

 

 

 

Lagerschalen 

Avanti met speciale dubbele dop 

Voor het monteren en demonteren van de lagerschalen ontwikkelde HYTORC een dubbele dop. De ene zijde bestaat 
uit een aangedreven twaalfkantdop, de andere zijde uit een cup welke over de naastgelegen boutkop geplaatst kan 
worden. De HYTORC Avanti (foto links) kan, door het inspectieluik van het carter, op de bouten van de lagerschalen 
geplaatst worden. De lagerschalen kunnen zo worden gedemonteerd zonder de motor hoeven demonteren. 

 

Elektrische sleutel met TPFS 

Ook de TPFS is uitermate geschikt voor het werken met de lagerschalen. Doordat de TPFS verschuifbaar is, is deze in te 
zetten bij verschillende typen motoren en bouten met verschillende onderlinge afstanden.  
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Roteren van de krukas  
Voor het stellen van de kleppen ontwikkelde HYTORC een handige extensie waarmee gebruik gemaakt kan worden 
van het reeds aanwezige gat. Door deze aan een elektrische momentsleutel te bevestigen kan de krukas continu en 
gecontroleerd geroteerd worden. 

  

 

 

 

 

Vliegwiel 
Voor het werken met verschilende afstanden tussen de bouten van het vliegwiel is er de TPFS. Deze reactiearm is aan 
te passen aan reactiepunten op verschillende afstanden. Zo volstaat één reactiearm voor vrijwel alle werkzaamheden  
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Motor vastzetten 
Voor het vastzetten van de van de motor op het frame ontwikkelde HYTORC een reactieplaat voor de HYTORC Stealth. 
De extensie wordt wordt over de zeskant van de centrale bout gezet, zodat de ringsleutel de moer kan aandraaien.  
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