
Klucz dynamometryczny

Instrukcja obsługi



UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia klucza nigdy nie ustawiaj momentu obrotowego poniżej 10 Nm



INSTRUKCJA

1. Trzymaj klucz tak, aby skale na kluczu 
były widoczne.
2. Odblokuj śrubę nastawczą (Fig 1. na rysunku poniżej)
przez poluzowanie śruby blokującej (Fig. 2).
3. Przez obracanie śruby nastawczej ustaw zadaną 
siłę (moment obrotowy).
4. Nastawienie momentu obrotowego:
- dla wartości 10 - 18 - 42 Nm: obracaj śrubą tak, aby
znaki (nacięcia) 10 - 18 - 42 na śrubie pokryły się 
ze znakami 10 -18 - 42 na korpusie klucza.
- dla wartości 55 - 65 - 75 Nm: obracaj śrubą tak, aby
znak 0 na śrubie pokrył się ze znakami 55 - 65 - 75 
na korpusie klucza.
5. Po nastawieniu dokręć śrubę blokującą.
6. Podczas pracy po osiągnięciu danego momentu 
obrotowego klucz kliknie. Zwróć uwagę na odpowiedni
kierunek obrotu (zaznaczony strzałką na głowicy 
klucza - Fig. 3).
7. Po zakończonej pracy poluzuj śrubę blokującą!

 UWAGA!

-  Po osiągnięciu danego momentu, tj. kliknięciu klucza, przerwij pracę, tj. nie dokręcaj i nie dociskaj.
-  Po zakończonej pracy poluzuj śrubę blokującą i ustaw śrubę nastawczą na minimalna wartość.
- Gdy klucz nie był używany przez dłuższy czas wykonaj kilka kliknięć na minimalnej nastawie wartości przed
rzeczywistą pracą.

Wartości Klucz

180 Kg x cm (18 Nm) Różne + R410A 1/4 17

420 Kg x cm (42 Nm) Różne + R410A 3/8 22

550 Kg x cm (55 Nm) Różne 1/2 24

550 Kg x cm (55 Nm) R410A 1/2 26

650 Kg x cm (65 Nm) Różne 5/8 27

650 Kg x cm (65 Nm) R410A 5/8 29

Wartości
skala 

na kluczu
skala 

na śrubie

100 Kg x cm (10 Nm) 10 10

180 Kg x cm (18 Nm) 18 18

420 Kg x cm (42 Nm) 42 42

550 Kg x cm (55 Nm) 55 0

650 Kg x cm (65 Nm) 65 0

750 Kg x cm (75 Nm) 75 0

* Dla innych wartości obracaj śrubą
dokręcając lub odkręcając 
(zwiększając / zmniejszając moment
obrotowy), każdy znak (nacięcie) na
śrubie to 1 Nm.
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Zastosowanie Śr. rury
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