Chei dinamometrice
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Chei dinamometrice 1/2"

Chei dinamometrice cu clichet
reversibil şi reglaj declanşator
• Facilitate de reglare fină 0,5Nm.
• Dezarmare automată la atingerea
momentului de strângere prestabilit.
• Clasa 4 de precizie.
• Număr de identificare marcat pe
corpul cheii care se regăseşte şi în
certificatul de verificare/etalonare.
• Garanţie 1 an pentru etalonare;
după această perioadă se
recomandă verificarea şi
reetalonarea în laboratorul
metrologic specializat IUS.

• Buton de blocare pentru
siguranţă în utilizare.
• Standard BS EN 26789 ISO 6789.
• Mâner bimaterial pentru o
prindere sigură în mână chiar
şi în medii uleioase.
• Indicator pentru urmărirea
momentului de reglare dorit.

• Direcţie de antrenare reversibilă:
clichet cu 60 dinţi.
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Chei dinamometrice

9050

Chei dinamometrice cu reglaj
declanşator şi clichet

Nm

Cod

20-100
40-200
60-300

9050100001
9050200001
9050300001

VERET

mm
1/2"
1/2"
1/2"

L
mm
350
445
575

SR ISO 6789 • DIN ISO 6789 • ISO 6789
clasă de
EAN
precizie
4
330380050014
1
4
330380050021
1
4
330380050304
1

Servicii de verificare şi etalonare chei
dinamometrice mărci proprii

0-150 Nm
vereta0150
150-2000 Nm vereta1500

verificare/etalonare mărci proprii

Nm

Chei dinamometrice cu reglaj
declanşator

Cod

280-760 9055070001
750-2000 9055200001

ETVER
1
1

verificare/etalonare mărci proprii

mm
3/4"
1"

L
mm
815
1600

SR ISO 6789 • DIN ISO 6789 • ISO 6789
clasă de
EAN
precizie
5
5945702007085
1
5
5945702007092
1

Servicii de verificare şi etalonare chei
dinamometrice alte mărci

0-150 Nm
etaver0150
150-2000 Nm etaver1500

verificare/etalonare alte mărci
verificare/etalonare alte mărci

Chei dinamometrice 3/4" şi 1"

Cheie dinamometrică cu reglaj
declanşator
• Dezarmare automată la atingerea
momentului prestabilit de strângere.
• Corp monobloc din aluminiu dur,
greutate redusă şi durabilitate în
timp, rezistenţă în condiţii de lucru
extreme, industrie, construcţii şi
service auto.
• Reglaj prin pârghia
din mânerul cheii.
• Forma mânerului permite
o priză bună.
• Clasa 5 de precizie.
• Număr de identificare marcat pe
corpul cheii care se regăseşte şi în
certificatul de verificare/etalonare.
• Garanţie 1 an pentru etalonare,
după această perioadă se
recomandă verificarea şi
reetalonarea în laboratorul
metrologic specializat IUS.
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• IUS are în dotare un laborator autorizat pentru etalonare, verificare şi
reetalonare chei dinamometrice. Oferim service în garanţie şi post garanţie.
Pentru detalii contactaţi Departamentul Marketing - Vânzari MOB & IUS.

• Pentru cheia dinamometrică 750-2000 Nm
se utilizează o extensie (ţeavă din metal)
pentru a putea mări forţa de acţionare.
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