
Technický list

TextFlow 12

Plně izolovaný momentový klíč s nástrčnou ráčnou, přepínatelný, Maximální
utahovací moment: 50Nm

Údaje o objednávce

Artikové číslo 657551 50

GTIN 4018754271900

Třída artiklu 63A

Popis

Provedení:
Momentový klíč plně izolovaný do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a
samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny
spotřební díly je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze
krátce. S nástrčnou přepínatelnou ráčnou.
Měrné jednotky: Nm, lbfft.
· Quickrelease. Nástrčná ráčna s možností snadného přestavení z utahování doleva na

utahování doprava. S bezpečnostním blokováním QuickRelease pro rychlou výměnu
nástroje a efektivní ochranu před ztrátou.

· Bez nulování. Patentovaný vypínací systém nepodléhající opotřebení s ohýbací tyčí.
Vynulování pro
uvolnění pružiny není nutné.

· Quickselect. Osvědčené rychlé nastavení utahovacího momentu QuickSelect a přídavný
kroužek se stupnicí pro jemné nastavení

Výhoda:
Ve dvojitě izolovaném plastovém potahu pro práce pod napětím nenajdete jen osvědčenou
pečlivost STAHLWILLE. Skrývá se v něm zároveň i světově jedinečný a revoluční koncept: Tento
momentový klíč umožňuje uživateli nastavování a kalibraci, např. pomocí mechanického
kalibračního zařízení č. 654240 vel. 400, ve vlastní režii – bez zasílání. Dokonce je možná i výměna
ráčny, bez nutnosti nové kontroly izolace.
Funkce:
Nastavení: Rychlé nastavení momentu otočení pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota
se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.
Norma:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Upozornění:
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Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze
plně izolované nástroje.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle
DIN EN ISO 6789.
Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu: ±3 %
Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
Kalibrování: O1
Celková délka L: 390 mm
Rozsah utahovacích momentů: 10 - 50 Nm
Rozsah utahovacích momentů: 7 - 37 lbfft
Dělení stupnice, 1 dílek =: 0,25 Nm
Hmotnost: 1660 g
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2]: 28 mm

Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu ±3 %

Upínání pro nástrčný nástroj 9×12 mm

Ukazatel analogová

Hmotnost 1660 g

Upínací 4hran 3/8 palec

Maximální utahovací moment 50 Nm

Nastavení utažení Utahování doprava a doleva

Dělení stupnice, 1 dílek = 0,25 Nm

Rozsah utahovacích momentů 10 - 50 Nm

Rozsah utahovacích momentů 7 - 37 lbfft

Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] 28 mm

Celková délka L 390 mm

Přepínatelné rozlišení Nm

Přepínatelné rozlišení lbfft

Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy

Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný

Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 336 mm

Norma DIN EN ISO 6789

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 02.03.2022 21:11 2/3



Technický list

TextFlow 12

Feedback s vypínáním

Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí

Typ připojení
pro nástrčné nástroje

(pravoúhlé upnutí)

Měření Krouticí moment

Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] 308 mm

Kalibrování O1

Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce

Data lze protokolovat ne

Měřicí technika mechanická

Signalizace spuštění akustický

Signalizace spuštění dotykový

Řada MANOSKOP® 730R VDE

Elektrická izolace VDE 1000 V

Funkce slipr ne

Vlečná ručička ne

Druh produktu Momentový klíč

Služby

Kalibrování Momentový klíč Maximální utahovací moment
400 Nm

018820 400

Kalibrace DAkkS Momentový klíč Maximální utahovací
moment 1000 Nm

018830 1000

Kalibrace DAkkS Momentový klíč Maximální utahovací
moment 1000 Nm

020020 1000

Kalibrování Momentový klíč Maximální utahovací moment
400 Nm

020010 400
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