
Technický list

TextFlow 12

Micro momentový šroubovák, ESD s rychlovýměnným sklíčidlem pro
Halfmoon / HIOS, 4 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo 659943

GTIN 4013288169082

Třída artiklu 63F

Popis

Provedení:
Přednastavitelný Micro momentový šroubovák bez stupnice s osvědčenou ergonomickou
vícesložkovou rukojetí. Otočná krytka s lehkým chodem, zóna pro rychlé otáčení pro efektivní
práci, silová zóna pro uvolňování pevných šroubových spojů. S rychlovýměnným sklíčidlem pro
upínání bitů Halfmoon nebo HIOS. Včetně nastavovacího nářadí.
Rukojeť nástroje z nevodivého plastu, vhodné dle ESD.
Funkce:
Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a
hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Neomezený uvolňovací moment.
Použití:
Kontrolované šroubování nejmenších utahovacích momentů, např.  u elektron. přístrojů.
Norma:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Upozornění:
Vhodné bitové čepele pod č. 669932 − 669936.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle
DIN EN ISO 6789.
Elektrická izolace: EGB/ESD
Nastavení utažení: utahování doprava
Přesnost měření utahovací moment: ±10 %
Přesnost měření utahovací moment: ±10 %
Celková délka L: 130 mm
Nastavený utahovací moment: 3,5 cNm
Rozsah utahovacích momentů: 2 - 6 cNm
Rozsah utahovacích momentů: 0,02 - 0,06 Nm
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Maximální utahovací moment 3,5 cNm

Nastavený utahovací moment 3,5 cNm

Přesnost měření utahovací moment ±10 %

Rozsah utahovacích momentů 2 - 6 cNm

Rozsah utahovacích momentů 0,02 - 0,06 Nm

Typ připojení výměnná čepel

Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí

Norma DIN EN ISO 6789

Přepínatelné rozlišení cNm

Feedback s vypínáním

Měření Krouticí moment

Celková délka L 130 mm

Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy

Možnost přenastavení hodnoty vypínání přednastavený

Nastavení utažení utahování doprava

Data lze protokolovat ne

Měřicí technika mechanická

Signalizace spuštění akustický

Signalizace spuštění dotykový

Elektrická izolace EGB/ESD

Druh produktu Momentový šroubovák

Příslušenství

6-hranný úhlový klíč niklovaný 6-hran 1,5 mm 626000 1,5

6-hranný úhlový klíč chromovaný 6-hran 1,5 mm 626030 1,5

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 22.01.202122:25 2/2


