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263A

 

263B

tables

L

620110 30 - 150 20 - 110 455 1/2" 1300  1S 

620111 50 - 250 40 - 185 560 1/2" 1645  1S 

L

620109 8 - 50 8 - 35 280 1/2" 615  1S 

pl-sk-623774

191,19

217,27 182,50
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momentové kľúče

sk

Nastavovací momentový kľúč 1/2"
• Presnosť: +/-3%
• stupnica pre jednoduché a bezchybné nastavenie
• zámok na nastavenie momentu
• použitie na obidve strany, ale vždy v smere udanom na rukoväti
• rukoväť: dvojkomponentný materiál
• dvojitá stupnica lbf.ft a NM

Dôležité!

• Momentový kľúč nepoužívajte na odťahovanie!
• Uťahovanie na dosiahnutie momentu iba v smere vyznačenom na kľúči! Nálepka 

ukazuje smer uťahovania!
• Predpísaný interval pre kalibráciu momentových kľúčov je 12 mesiacov alebo 

5.000 meraní od dátumu poslednej kontroly.
• VŽDY nastav merací mechanizmus do východiskovej polohy po ukončení práce.
• Keď je dosiahnutý požadovaný moment, viac neuťahujte.
• Momentový kľúč môže byť poškodený ak nie sú dodržané inštrukcie na 

používanie.

Nastavovací momentový kľúč 1/2"
• Presnosť: +/-3%
• stupnica pre jednoduché a bezchybné nastavenie
• zámok na nastavenie momentu
• Použitie: jednosmerné udané na rukoväti
• Račňa pracuje v oboch smeroch 75-zubová a 5°uhol
• rukoväť: dvojkomponentný materiál
• dvojitá stupnica lbf.ft a NM

Dôležité!

• Momentový kľúč nepoužívajte na odťahovanie!
• Uťahovanie na dosiahnutie momentu iba v smere vyznačenom na kľúči! Nálepka 

ukazuje smer uťahovania!
• Predpísaný interval pre kalibráciu momentových kľúčov je 12 mesiacov alebo 5.000 

meraní od dátumu poslednej kontroly.
• VŽDY nastav merací mechanizmus do východiskovej polohy po ukončení práce.
• Keď je dosiahnutý požadovaný moment, viac neuťahujte.
• Momentový kľúč môže byť poškodený ak nie sú dodržané inštrukcie na používanie.

Unior ponúka širokú škálu profesionálnych momentových kľúčov. Naša rada 
momentových kľúčov sa pohybuje od ciferníkových momentových kľúčov, klzavých 
momentových kľúčov a priemyselných momentových kľúčov. Každý momentový kľúč je 
vyrobený na presnú špecifikáciu pre maximálny výkon.
Každý momentový kľúč Unior obsahuje kalibračný certifikát, ktorý overuje skutočné 
hodnoty.
Momentové kľúče Unior sú certifikované a splňajú a prekračujú štandardy uvedené v ISO 
6789.

Momentové kľúče Čo je momentový kľúč?
Momentový kľúč slúži na presné nastavenie krútiaceho momentu na upevnenie 
matíc či skrutiek. Je zvyčajne vo forme nástrčného kľúča so špeciálnymi vnútornými 
mechanizmami.
Momentový kľúč sa používa tam, kde je rozhodujúca tesnosť skrutiek a matíc. To 
umožňuje, aby obsluha mohla merať krútiaci moment pôsobiaci na skrutku, takže tak 
ako je to uvedené pri špecifikácii.
To umožňuje správne zaťaženie všetkých častí. Momentový kľúč nepriamo meria napätie 
skrutky. Technika trpí v dôsledku nepresnosti trenia medzi nekonzistentným upevňením 
prostriedku a jeho zodpovedajúcim otvorom.

Krútiaci moment (Nm)
Sila (N)

Krútiaci moment (Nm) = Sila (N) x Dlžka (m)
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607948 60 - 330 45 - 250 675 1/2" 1710  1S 

L

615485 1/4" 2 - 24 270 686  1S 

615486 3/8" 5 - 110 360 1100  1S 

615487 1/2" 28 - 210 465 1680  1S 

615488 1/2" 35 - 350 640 2930  1S 

615489 3/4" 70 - 560 840 5600  1S 

615490 3/4" 140 - 700 1070 8200  1S 

615491 1" 140 - 980 1220 8800  1S 

L

618915 90 66.4 black 400 1340  1S 

618916 100 73.7 yellow 400 1335  1S 

618917 110 81.1 gray 400 1335  1S 

618918 120 88.5 red 400 1335  1S 

618919 130 95.9 blue 400 1335  1S 

pl-sk-623774

355,31

78,44

78,44

78,44

119,96

227,62

415,26

492,15

58,17

58,33

58,52

60,60

60,75
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momentové kľúče

sk

Momentový kľúč 1/2", nastavovací
• všetky modely sú vybavené dvojstranným zaisťovacím mechanizmom
• použitie na obidve strany, ale vždy v smere udanom na rukoväti
• všetky modely majú ochranu proti preťaženiu
• všetky modely majú vizuálnu signalizáciu
• všetky modely sú dodávané v pevnej kazete
• dvojitá stupnica lbf.ft a NM
• Interval prekalibrovania je 12 mesiacov používania alebo 5000 meraní
• podľa ISO 6789

Dôležité!

• Momentový kľúč nepoužívajte na odťahovanie!
• Uťahovanie na dosiahnutie momentu iba v smere vyznačenom na kľúči! Nálepka 

ukazuje smer uťahovania!
• Predpísaný interval pre kalibráciu momentových kľúčov je 12 mesiacov alebo 

5.000 meraní od dátumu poslednej kontroly.
• VŽDY nastav merací mechanizmus do východiskovej polohy po ukončení práce.
• Keď je dosiahnutý požadovaný moment, viac neuťahujte.
• Momentový kľúč môže byť poškodený ak nie sú dodržané inštrukcie na 

používanie.

Momentový kľúč
• račňová hlava
• Použitie: jednosmerné udané na rukoväti
• kľúč pracuje v oboch smeroch
• pre uťahovanie ľavých aj pravých závitov
• zvukový signál pri dosiahnutí požadovaného momentu
• Interval prekalibrovania je 12 mesiacov používania alebo 5000 meraní
• podľa ISO 6789
• dvojitá mierka v Nm a Kgm

Dôležité!

• Momentový kľúč nepoužívajte na odťahovanie!
• Uťahovanie na dosiahnutie momentu iba v smere vyznačenom na kľúči! Nálepka 

ukazuje smer uťahovania!
• Predpísaný interval pre kalibráciu momentových kľúčov je 12 mesiacov alebo 

5.000 meraní od dátumu poslednej kontroly.
• VŽDY nastav merací mechanizmus do východiskovej polohy po ukončení práce.
• Keď je dosiahnutý požadovaný moment, viac neuťahujte.
• Momentový kľúč môže byť poškodený ak nie sú dodržané inštrukcie na 

používanie.

Momentový kľúč s fixným momentom
• Materiál: chróm-vanádium
• v súlade s ISO 6789, ANSI 107.14M a U.S. Fed GGG-W-686D
• moment je prednastavený
• jednoduché použitie a kalibrácia
• priemyselne nastavené s presnosťou +/-4%

Dôležité!

• Momentový kľúč nepoužívajte na odťahovanie!
• Uťahovanie na dosiahnutie momentu iba v smere vyznačenom na kľúči! 

Nálepka ukazuje smer uťahovania!
• Predpísaný interval pre kalibráciu momentových kľúčov je 12 mesiacov alebo 

5.000 meraní od dátumu poslednej kontroly.
• Keď je dosiahnutý požadovaný moment, viac neuťahujte.
• Momentový kľúč môže byť poškodený ak nie sú dodržané inštrukcie na 

používanie.

1. Odskrutkujte spodnú skrutku, 
uvoľnite skrutku pre nastavenie 
krútiaceho momentu.

3. Naskrutkujte späť skrutku pre 
nastavenie krútiaceho momentu.

2. Nastaviteľný krútiaci moment.

4. Nastavenie a spustenie uťahovania 
(predpísaný krútiaci moment). Keď 
počujete zvukový signál (klik) je 
dosiahnutý určený moment. Zastavte 
uťahovanie.
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270A 271 272
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L

618920 400 295 green 950 4650  1S 

618921 450 332 purple 950 4650  1S 

618922 500 369 khaki/sand 950 4680  1S 

618923 550 406 light blue 950 4665  1S 

618924 600 442 orange 950 4670  1S 

L

616801 3/4" 150 - 700 100 - 500 1090 8500  1S 

616802 3/4" 200 - 800 150 - 600 1140 9000  1S 

616803 3/4" 300 - 1000 200 - 750 1470 11000  1S 

D B L

619881 0 - 150 40 235 460  1F 

D B L

612035 0 - 150 40 235 240  1F 617698 300  1F 

pl-sk-623774

131,10

132,05

132,27

133,68

133,98

838,18

846,69

858,77

53,30 27,58 39,61
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momentové kľúče, Posuvné meradlá, násobič momentu

sk

Momentový kľúč s fixným momentom
• Materiál: chróm-vanádium
• v súlade s ISO 6789, ANSI 107.14M a U.S. Fed GGG-W-686D
• moment je prednastavený
• jednoduché použitie a kalibrácia
• priemyselne nastavené s presnosťou +/-4%

Dôležité!

• Momentový kľúč nepoužívajte na odťahovanie!
• Uťahovanie na dosiahnutie momentu iba v smere vyznačenom na kľúči! 

Nálepka ukazuje smer uťahovania!
• Predpísaný interval pre kalibráciu momentových kľúčov je 12 mesiacov alebo 

5.000 meraní od dátumu poslednej kontroly.
• Keď je dosiahnutý požadovaný moment, viac neuťahujte.
• Momentový kľúč môže byť poškodený ak nie sú dodržané inštrukcie na 

používanie.

Momentový kľúč 3/4" priemyselný
• robustná konštrukcia zaručuje presný výsledok, +/-4%, a to aj v náročných 

pracovných podmienkach
• kľúč vyhovuje podmienkam ISO 9000:2000
• veľká páka zaručuje presnosť dosiahnutia momentu
• Vačka zaručuje prekĺznutie momentového kľúča pri dosiahnutí momentu
• použitie na obidve strany, ale vždy v smere udanom na rukoväti
• dvojitá stupnica, Nm a Ibf.ft
• podľa ISO 6789

Použitie:

• poľnohospodárske stroje
• pre stavebníctvo
• ťažký priemysel
• konštrukcia veľkých strojov
• stavba lodí
• pre letecký priemysel
• Momentový kľúč nepoužívajte na odťahovanie!

Dôležité!

• Náradie musí byť použité s rovnakým zaťažením s podmienkami aké sú uvedené v 
návode na použitie.

• Uťahovanie na dosiahnutie momentu iba v smere vyznačenom na kľúči! Nálepka 
ukazuje smer uťahovania!

• Predpísaný interval pre kalibráciu momentových kľúčov je 12 mesiacov alebo 
5.000 meraní od dátumu poslednej kontroly.

• VŽDY nastav merací mechanizmus do východiskovej polohy po ukončení práce.
• Keď je dosiahnutý požadovaný moment, viac neuťahujte.
• Momentový kľúč môže byť poškodený ak nie sú dodržané inštrukcie na 

používanie.

posuvne merítko, digitálne
• stupňovanie: 0, 01mm/0, 0005"
• rýchlosť merania: 1, 5m/sec.
• použitie: meranie vnútorných a vonkajších 

rozmerov, hĺbky a krokov
• podľa DIN 862
• dvojitá mierka v palcoch a mm

Posuvné merítko
• stupňovanie: 0, 01mm/0, 0005"
• použitie: meranie vnútorných a vonkajších rozmerov, 

hĺbky a krokov
• podľa DIN 862
• dvojitá mierka v palcoch a mm

Mikrometer
• vyrobené z kvalitnej ocele. Merací povrch vyrobený z 

kalenej liatiny
• vreteno priemeru 6, 5mm, so zaisťovacou páčkou a 

račňou
• podľa normy DIN 863
• merací rozsah 0 - 25mm s rozlíšením 0, 01mm
• podľa DIN 863

overlay


