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Momentsleutel volledig geïsoleerd met opzetratel, omschakelbaar, Maximaal
draaimoment: 50Nm

Bestelgegevens

Bestelnummer 657551 50

GTIN 4018754271900

Artikelklasse 63A

Omschrijving

Uitvoering:
Momentsleutel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Robuuste, compacte momentsleutel met één reactiearm, instelbaar op schaalwaarde en
met automatische ontkoppeling. De nauwkeurigheid blijft ook na duizenden toepassingen
behouden, omdat voor alle slijtdelen hoogwaardig materiaal wordt gebruikt en de buigstaaf (bij
het gebruik van de sleutel) slechts kort wordt belast. Met opzetratel, omschakelbaar.
Maateenheden: Nm, lbfft.
· QuickRelease. Gemakkelijk van linksom op rechtsom aanhalen omschakelbare

opzetratel. Met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voor een snelle wisseling van
gereedschap en efficiënte bescherming tegen verlies.

· Geen nulstelling. Gepatenteerd slijtvast activeringssysteem met buigstaaf. Terugzetten
op ‘0’ om de
veer te ontlasten, is niet nodig.

· QuickSelect. Beproefde snelle QuickSelect-instelling van het draaimoment en extra
schaalring voor de fijninstelling

Voordeel:
Het voor werken onder spanning dubbel geïsoleerde kunststof omhulsel wordt niet alleen
gekenmerkt door beproefde STAHLWILLE precisie. Er zit ook een wereldwijd uniek en
revolutionair concept achter: De momentsleutel maakt afstellen en kalibreren mogelijk,
bijvoorbeeld met mechanische kalibreerinstallatie nr. 654240 maat 400, terwijl u zelf de regie
houdt – zonder het gereedschap op te sturen. Zelfs het wisselen van de ratel is mogelijk zonder
dat de isolatie opnieuw moet worden gecontroleerd.
Functie:
Instelling: snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De
instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.
Norm:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
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Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen
volledig geïsoleerde gereedschappen met elkaar worden gecombineerd.
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het
gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.
Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±3 %
Testrapport: Testrapport van de producent
Kalibratie: O1
Totale lengte L: 390 mm
Draaimomentbereik: 10 - 50 Nm
Draaimomentbereik: 7 - 37 lbfft
Schaalverdeling 1 maatstreep =: 0,25 Nm
Gewicht: 1660 g
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2]: 28 mm

Technische beschrijving

Meetnauwkeurigheid draaimoment ±3 %

Opname voor opzetstuk 9×12 mm

Weergave analoog

Gewicht 1660 g

Aandrijfvierkant 3/8 inch

maximaal draaimoment 50 Nm

Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen

Schaalverdeling 1 maatstreep = 0,25 Nm

Draaimomentbereik 10 - 50 Nm

Draaimomentbereik 7 - 37 lbfft

Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 28 mm

Totale lengte L 390 mm

Aflezing omschakelbaar Nm

Aflezing omschakelbaar lbfft

Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch

Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar

Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 336 mm
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Norm DIN EN ISO 6789

Feedback ontkoppelend

Instelling van de activeringswaarde met instelschaal

Aansluitingsvorm
voor opsteekgereedschap

(rechthoekige opname)

Meetmethode Draaimoment

Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 308 mm

Kalibratie O1

Testrapport Testrapport van de producent

Gegevens rapporteerbaar nee

Meettechniek Mechanisch

Aanduiding ontkoppeling akoestisch

Aanduiding ontkoppeling haptisch

Serie MANOSKOP® 730R VDE

Elektrische isolatie VDE 1000 V

Slipperfunctie nee

Sleepwijzer nee

Producttype Momentsleutel

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment
1000 Nm

020020 1000

KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm 020010 400
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