
HYTORC SLAGVRIJE 
MOMENTSLEUTELS

Ontzorg op het
gebied van
hand-arm
vibratieveiligheid

HYTORC momentsleutels met krachtvermeerderaars lopen voorop in de industrie op het gebied van trillingsvei-
ligheid voor (de)montage van zware boutverbindingen. Operators die nog steeds slagmoersleutels gebruiken 
bij boutverbindingsprojecten, maken zich zorgen dat deze gereedschappen de werknemers een hoog risico op 
hand-arm-vibratiesyndroom (HAVS) geven. Gebruikers in de transport-, staalconstructie-, bouw- en vele andere 
industrieën, ontdekken dat het gedoe met het administratief controleren, bewaken en beperken van de bloot-
stelling aan trillingen van slagmoersleutels het gewoon niet waard is wanneer er veiligere oplossingen beschik-
baar zijn. 

Nieuwere elektrische en pneumatische momentsleutels met efficiënte krachtvermeerderaars leveren tien keer 
minder hand- en armtrillingen dan slagmoersleutels en klaren de klus toch efficiënt. Alle HYTORC moments-
leutels werken slagvrij, soepel en stil, brengen weinig trillingen over en zijn veiliger voor de gebruiker. Zelfs bij 
langdurig gebruik.

PNEUMATISCH MODELTRILLINGSARME ELEKTRISCHE MODELLEN

Momentsleutels (van links naar rechts):
LITHIUM SERIES® II Electric Torque Tool, LITHIUM SERIES® Electric Torque Tool, 
LION GUN® Electric Torque Tool

jGun® DIGITAL Single Speed
Pneumatic Torque Tool



HAND-ARM VIBRATION SYNDROME

RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID
Het is algemeen bekend dat blootstelling aan krachtige tril- 
lingsmachines het risico op Hand-Arm Vibratie Syndroom 
(HAVS), verhoogt. Dit letsel veroorzaakt schade aan zenu-
wen, bloedvaten, spieren en gewrichten in handen en armen. 
Het uit zich in witte vingers, pijn, tintelingen, gevoelloosheid 
en trillen van de vingers. De klachten van dit letsel doen zich 
meestal pas na langere tijd (jaren) voor. In ernstige gevallen 
is het on-omkeer baar en blijvend. Werkgevers hebben de  
verantwoordelijkheid om zich bewust te zijn van het gevaar 
en hun werknemers te beschermen tegen dit risico van letsel.

INDUSTRIESTANDAARD
Overheidsorganisaties op het gebied van veiligheid en ge-
zondheid hebben de huidige standaardlimiet voor blootstel-
ling aan hand-armtrillingen vastgesteld in een dagelijkse (8 
uur) blootstellingswaarde (Exposure Action Value, EAV) van 
2,5 m/s2 (Europese Normrichtlijn 2002/44/EC). In Europa is 
dit een wet die  door werkgevers moet worden nageleefd. 
Gereedschap met  een aangegeven hogere trillingswaarde 
komt in een hogere risicocategorie terecht en vereist maatre-
gelen van de werkgever om het risico op letsel te beperken. 
Een werknemer die wordt blootgesteld aan trillingen boven 
een dagelijkse blootstellingsgrenswaarde (ELV) van 5 m/s2 
loopt een groot  risico op het ontwikkelen van HAVS.

HET RISICO VAN SLAGMOERSLEUTELS
Werkgevers voeren een risico-evaluatie uit over een range aan scenario’s door de trillingsintensiteit van het gereedschap 
te combineren met de blootstellingsduur, waarbij de blootstelling de werkelijke “triggertijd” is van een bediener die het 
gereedschap gebruikt. Het risico wordt berekend en gecategoriseerd als laag, matig of hoog, zoals in het onderstaande di-
agram is aangegeven. Voor gereedschap met hoge trillingen, zoals slagmoersleutels, geldt bij veelvuldig gebruik al snel een 
middelmatig of hoog risico op HAVS-letsel. Bijna alle slagmoersleutels overschrijden de actiewaarde (EAV) grens van 2,5 m/
s2. De meeste slagmoersleutels overschrijden ook de grenswaarde (Exposure Limit Value, ELV) van 5 m/s2, wat een hoog 
risico op het ontwikkelen van HAVS betekent. Betrouwbare bronnen van trilling gegevens van gereedschap karakteriseren 
de trillingen van slagmoersleutels op 7 tot 11 m/s2 tijdens normaal werk gebruik [1]
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1. Tijdelijke of permanente pijn en verlies van het gebruik van 
handen of armen.

2. Spiervermoeidheid en -zwakte veroorzaken verminderde 
beweeglijkheid in de vingers, hand of arm.

3. Beschadiging van de bloedvaten veroorzaakt pijn en ver-
kleuring.

4. Beschadiging van de zenuwen veroorzaakt gevoelloosheid 
en tintelingen.

[1] HSE Health and Safety - https://www.hse.gov.uk/vibration/hav/source-vibration-magnitude-app3.pdf
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HOE ZIT HET MET ANTI-VIBRATIEHANDSCHOENEN?
Uit een NIOSH-studie is gebleken dat sommige antitrillingshandschoenen 
(AVG’s) de intensiteit van de trillingen aan de hand kunnen verminderen. 
De doeltref- fendheid is “sterk afhankelijk” van de trillingsfrequentie van het 
gereedschap en de mate van blootstelling. Het NIOSH concludeerde dat 
AVG’s op zichzelf niet voldoende bescherming bieden tegen HAVS. 

KRACHTVERMEERDERAARS VS. 
SLAGMOERSLEUTELS

KIES ELEKTRISCH AANHAALGEREEDSCHAP MET KRACHTVERMEERDERAARS
Bij boltingwerkzaamheden wordt aangeraden om slagvrije momentsleutelgereedschappen met 
koppelvermeerderaars te gebruiken, zoals de HYTORC elektrische en pneumatische momentsleutelgereedschap- 
pen, om het risico tot een minimum te beperken. Al deze gereedschappen hebben een trillingsblootstelling die 
tien keer lager ligt dan die van slagmoersleutels. Deze gereedschappen zijn gecertificeerd met gedeclareerde 
trillingen die lager zijn dan de Exposure Action Value (EAV) van 2,5 m/s2. Zoals in het onderstaande diagram 
te zien is, hebben HYTORC momentgereedschappen gemeten trillingswaarden van minder dan 1,5 m/ s2. Deze 
gereedschappen kunnen een hele dag door een operator worden gebruikt bij boutverbindingen, terwijl ze in de 
categorie “laag risico” blijven en zonder risico’s op HAVS.
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HYTORC SLAGVRIJ ELEKTRISCH EN PNEUMATISCH MOMENTSLEUTELGEREEDSCHAP
HYTORC elektrische en pneumatische momentsleutels zijn ontworpen om de ergonomie te optimaliseren en de gebruiker 
niet nodeloos bloot te stellen aan trillingen. De gereedschappen zijn voorzien van krachtvermeerderaars waardoor ze 
stil, soepel en trillingsarm werken. Het resultaat is dat alle modellen ruimschoots binnen de “laag risico” klasse vallen en 
dat verdere administratieve controles niet nodig zijn. Bij het gebruik van HYTORC-gereedschap kunnen werkgevers er 
zeker van zijn dat zij het veiligste gereedschap hebben gekozen en dat de gezondheid en veiligheid van hun werknemers 
optimaal beschermd is. 

PNEUMATISCH MODELTRILLINGSARME ELEKTRISCHE MODELLEN

HYTORC ELEKTRISCHE EN PNEUMATISCHE 
MOMENTSLEUTELS

Momentsleutels (van links naar rechts):
LITHIUM SERIES® II Electric Torque Tool, LITHIUM SERIES® Electric Torque Tool, 
LION GUN® Electric Torque Tool

jGun® DIGITAL Single Speed
Pneumatic Torque Tool

1] Alle elektrische modellen voldoen aan ISO-EN/EC 62841-1 “Elektrisch aangedreven handgereedschap, 
transportwerktuigen en gazon- en tuinmachines”. 

[2] Alle trillingswaarden zijn gebaseerd op tests onder onbelaste omstandigheden volgens BS/EN/ISPO 5349-1:2001, 
“Mechanische trillingen - Meting en evaluatie van menselijke blootstelling aan door de hand overgebrachte trillingen.”

MODEL TORQUE TOOL CATEGORY[1] VIBRATIE[2]

m/s2

LITHIUM SERIES I  BTM-1000-DOC Electric (36V) < 1.5

LITHIUM SERIES II  LST-1200 Electric (36V) < 1.0

LITHIUM SERIES II  LST-5000 Electric (36V) < 1.0

LION GUN-0.25 Electric (18V) < 1.5

LION GUN-0.7 Electric (18V) < 1.5

jGun DIGITAL D.5 Pneumatic < 1.0

jGun DIGITAL D1 Pneumatic < 1.0

jGun DIGITAL D2 Pneumatic < 1.0

jGun DIGITAL D8 Pneumatic < 1.0
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