
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/4" 5-25Nm
AG386A

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne:

Precyzyjny klucz dynamometryczny umożliwiający pomiar momentu siły. Służy do skręcania części
złączonych,  gwintowanych  w  taki  sposób,  aby  moment  połączenia  był  znany  i  odpowiedni  do
materiału oraz wytrzymałości śruby i nakrętki. Doskonale sprawdzi się do precyzyjnego montażu i w
zastosowaniach motoryzacyjnych.

Cechy i specyfikacja produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Klucz solidnie wykonany z mocnej i trwałej stali chromowo-wanadowej (CRV). 
• Trwała konstrukcja zapewni bezproblemowe użytkowanie i należytą precyzję. 
• Możliwość zmiany kierunku pracy (prawo - lewo). 
• Klucz dynamometryczny zakończony jest wygodnym, perforowanym uchwytem. Zapewnia 

pewny chwyt w każdej sytuacji - klucz nie wyślizguje się z ręki. 
• Rozmiar trzpienia: 1/4'' 
• Siła (zakres pomiarowy): 5-25 Nm 
• Dokładność: do 1 Nm 
• Długość: 30,5 cm 
• Waga: 1 kg 
• Opakowanie: plastikowe etui 

2. Instrukcja obsługi:

Klucz  wykonany  jest  ze  stali  chromowo-wanadowej.  Posiada  on  mechaniczny  naciąg  zapadki
dynamometrycznej,  która  po  osiągnięciu  żądanej  siły  dokręcania  przeskakuje  o  jeden  ząbek,
wydając charakterystyczny dźwięk. 

Skala momentów umieszczona jest w rękojeści klucza, regulacja następuje poprzez jej obrót. Po
ustawieniu żądanego momentu należy zablokować klucz zabezpieczeniem na końcu rączki.

- Wybrać odpowiednią skalę Nm lub kG x cm. Odblokować pokrętło mikrometryczne.
- Przytrzymując odblokowane pokrętło mikrometryczne, obracać rękojeść klucza tak, aby „0” na skali 
pokrętła pokryło się z pionową linią na ramieniu klucza.
- Rękojeść klucza obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż do momentu 
ustawienia żądanego momentu obrotowego. Żądany moment obrotowy jest ustawiony w momencie, 
gdy podziałka na pokrętle mikrometrycznym będzie się pokrywała z pionową linią na ramieniu 
klucza.
- Następnie należy zablokować pokrętło mikrometryczne, upewniając się, że blokada „zaskoczyła” i 
niemożliwy jest obrót rękojeści. Następnie ustawić odpowiedni kierunek obrotu grzechotki - klucz jest
już gotowy do użytku.
- Na zabierak klucza należy nałożyć odpowiednią nasadkę. Podczas dokręcania osiągnięcie 
ustawionego momentu jest sygnalizowane kliknięciem klucza. W przypadku usłyszenia lub wyczucia 
kliknięcia należy zaprzestać dokręcania. 

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

