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Tork Aletleri
Tork anahtarlarý düzenli zaman aralý-
klarýnda  bu amaç için uygun ölçme ter-
tibatlarýyla kontrol edilmeleri ve
gerekirsi ayarlanmalarý gereken has-

sas takýmlardýr. Bunlar için yýlda bir kez
bizim master® servisimiz tarafýndan
kalibrasyon yapýlmasý önerilir.

Tork Anahtarý
l ISO 6789:2003  uyarýnca ayarlan-

mýþ  deðere göre % ± 3 hassasiyet .
l Hassas ayarlama tutma sapý kolayca

döndürülerek yapýlýr.
l Deðiþtirme için dört köþe tahrik.
l Ýnce diþli cýrcýrlý kafa (72 diþ) en dar

yerlerde bile çalýþmayý mümkün
kýlar.

l Ölçek  hem Nm ve hem de lbf.in.
olarak.

l Tork deðerini aþma durumu hem
sesli ve hem de mekanik olarak algý-
landýðýndan vidalarýn aþýrý sýkýlmasý
önlenir.

l Kullanýmdan sonra yay boþaltýlmalý
ve en küçük deðere ayarlanmalýdýr.

l Kalibrasyon sertifikalý.
l Teslimat bir karton ambalajda.

l ISO 6789:2003  uyarýnca ayarlan-
mýþ  deðere göre % ± 3 hassasiyet .

l Hassas ayarlama tutma sapý kolayca
döndürülerek yapýlýr.

l Deðiþtirme veya geçmeli dört köþe
tahrik.

l Ölçek  hem Nm ve hem de lbf.in.
olarak.

l Tork deðerini aþma durumu hem
sesli ve hem de mekanik olarak algý-
landýðýndan vidalarýn aþýrý sýkýlmasý
önlenir.

l Kaymayý önleyici 2 bileþenli tutma
sapý.

l Kullanýmdan sonra yay boþaltýlmalý
ve en küçük deðere ayarlanmalýdýr.

l Kalibrasyon sertifikalý.
l Teslimat bir plastik kutuda.

Kafa Ölçme aralýðý Ölçü bölüm- L1 için uygundur L2 B1 B2 D1 Art.-Nr. Amb.
tipi Nm lbf. in. lemesi mm RA* LA* mm mm mm mm mm Ad.

1/4” 4-20 40-180 1             evet hayýr 220 205 17 25 40 0714 71 20 1

1+2 Deðiþtirme dört köþe tahrikli, ince diþli cýrcýr kafa (72 diþ).
3 Geçmeli dört köþe tahrikli kaba diþli cýrcýr kafa (30 diþ).

* RA = Saða sýkma, 
LA = Sola sýkma

Kafa Ölçme aralýðý Ölçü bölüm- L1 için uygundur L2 B1 B2 D1 Art.-Nr. Amb.
tipi Nm lbf. ft. lemesi mm RA* LA* mm mm mm mm mm Ad.

3/8” 20-100 15- 80 1             evet hayýr 350 330 22 33 37 0714 71 211

1/2” 20-100 15- 80 1             evet hayýr 350 330 22 37 37 0714 71 221

1
1/2” 40-200 30-150 2             evet hayýr 440 420 26 42 37 0714 71 232

1/2” 60-300 45-220 5             evet evet 570 550 26 45 37 0714 71 243
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* RA = Rechtsanzug, LA = Linksanzug


