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Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product 
defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: 
+44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn 
hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Garantie

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig te worden gebruikt voor het beoogde doel. 
The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en 
kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of 
apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de 
garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene 
richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen 
om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische 
documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals 
Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het 
recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór het gebruik te controleren of de gereedschappen en 
informatie geschikt zijn.

Instructies

Momentsleutelset

• Bij het eerste gebruik of na aan lange periode buiten gebruik de momentsleutel enkele 
malen omhoog en omlaag afstellen om smeermiddel over het gehele mechanisme te 
verdelen.

• Rustig en beheerst vastdraaien en onmiddellijk stoppen met kracht zetten als de 
vereiste momentwaarde is bereikt. Te snel vastdraaien leidt tot een onnauwkeurige 
momenteindwaarde.

• Nadat de gewenste instelling is bereikt niet meer verder vastdraaien. Te ver vastdraaien 
kan de momentsleutel beschadigen.

• Na gebruik van het instrument de afstelknop terugdraaien tot STOP verschijnt achter 
het kijkglas voor de indicator van de aanhaalmomentafstelling (zie afbeelding 1). De 
afstelknop niet lager draaien dan de STOP-instelling; gebeurt dit wel, dan kan het 
mechanisme beschadigd raken.

• De momentsleutel nooit gebruiken om een bevestigingsmiddel vast te draaien met een 
hoger aanhaalmoment dan maximaal staat aangegeven.

• De momentsleutel goed onderhouden en schoon houden; niet bewaren op plaatsen met 
een hoge temperatuur of hoge vochtigheid.

Momentsleutel gebruiken



6167 Momentsleutel met 1/4"-aandrijving
Nauwkeurige, mechanische momentsleutel van hoge kwaliteit met afneembare kop, 
ratelhandgreep met 1/4"-aandrijving en een aantal steeksleutelkoppen voor het 
nauwkeurig vastdraaien van lastig te bereiken bevestigingsmiddelen. 
• Vooral geschikt bij het vervangen van de distributieriem voor belangrijke onderdelen 

zoals hulppoelies, spanpoelies, balansassen enz., die vaak moeilijk te bereiken zijn aan 
de voorzijde of achterzijde van de motor.

• Het aanhaalmoment kan worden vergrendeld om nauwkeurige werkzaamheden te 
kunnen blijven uitvoeren.

• De nek met afdichting zorgt ervoor dat stof en vuil het aanhaalmomentmechanisme niet 
kunnen binnendringen, waardoor het gereedschap een langere levensduur heeft.

• Comfortabel, ergonomisch ontwerp.

Beschrijving

A Bediening ratel links/rechts

B Omrekenschaal “Nm - ft/lb”

C Kijkglas indicator aanhaalmomentafstelling

D Ontgrendeling afstelknop

E Afstelknop

Kenmerken
• Werkbereik: 10 - 50 Nm (7,4 - 36,9 ft/lb)
• Nauwkeurigheid: ± 4%
• Eenheden en kenmerken: “Nm - ft/lb”-omrekenschaal op momentsleutel.
• Alleen meten van aanhaalmoment voor rechtse schroefdraad.
• Omkeerbare ratelhandgreep met 1/4"-aandrijving.
• 8 steeksleutelkoppen: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 mm.
• Reparatieset ratelhandgreep verkrijgbaar - onderdeelnummer 2796
• Geleverd met ijkcertificaat.
• Geleverd in kunststof blaasgegoten koffer voor veiligheid. 
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Aanhaalmoment afstellen
Zie afbeelding 1: 
1. Druk op de ontgrendeling van de 

afstelknop (D).
2. Trek de afstelknop (E) naar achteren.
3. Draai de afstelknop rechtsom om 

het aanhaalmoment te verhogen 
(linksom om het aanhaalmoment te 
verlagen) dat staat aangegeven achter 
het kijkglas voor de indicator van de 
aanhaalmomentafstelling (C).

4. Druk op knop D en duw de afstelknop 
terug om de gewenste instelling te 
vergrendelen.

5. Draai na gebruik van het instrument de 
afstelknop terug tot STOP verschijnt 
achter het kijkglas voor de indicator 
van de aanhaalmomentafstelling (zie 
afbeelding 1). Berg het instrument weer 
op de koffer.

Kop vervangen
Zie afbeelding 2: 
1. Druk de veerbelaste kogel in om de kop 

te ontgrendelen.
2. Verwijder de aanwezige kop.
3. Breng de gewenste kop aan en druk 

deze zo ver mogelijk in tot een klik 
hoorbaar is.

Opmerking: Hoewel dit instrument is 
ontworpen om het aanhaalmoment alleen 
rechtsom te meten (rechtse schroefdraad), 
kunnen de koppen 180º gedraaid worden 
aangebracht, waardoor het aanhaalmoment 
linksom (linkse schroefdraad) kan worden 
gemeten (indien de toepassing hierom 
vraagt). Gebruik voor het ontgrendelen 
van de kop een kleine schroevendraaier of 
geschikt gereedschap om de veerbelaste 
knop op de kop in te drukken (toegankelijk 
via de kleine opening aan het uiteinde van 
de momentsleutel).
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