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Chave dinamométrica
clássica
3/8"D | Intervalo 5–33 Nm
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Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR – Reino Unido
T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou material, contactar 
o nosso departamento de assistência através da linha direta: +44 (0) 1926 818186. 
Exclui-se o desgaste normalmente provocado pelo uso, bem como os artigos 
consumíveis e a utilização indevida.

Garantia

• Apertar de forma firme e controlada e parar de aplicar pressão 
logo que a definição pretendida tenha sido atingida. Apertar 
demasiado depressa ou de forma brusca poderá resultar em 
valores finais de binário incorretos.

• Parar de aplicar binário assim que a definição pretendida tiver 
sido atingida. O binário em excesso pode danificar a chave.

• Não ajustar para baixo até atingir outra definição de binário; 
ajustar para zero e depois para cima até à definição de binário 
pretendida.

• Depois de utilizar a chave, desbloquear e rodar a alavanca 
reguladora até à definição mais baixa para armazenamento. A 
alavanca para ao atingir a definição mais baixa.

• Manter o mecanismo de torção lubrificado com massa 
lubrificante HP.

• Nunca utilizar a chave dinamométrica para apertar um fixador a 
um binário superior ao da definição máxima.

• Não utilizar a chave dinamométrica como uma barra de torção.

• Cuidar da chave dinamométrica e mantê-la limpa; não guardar 
em áreas com humidade ou temperaturas elevadas.

• Não utilizar materiais de limpeza ou solventes que possam 
afetar a massa lubrificante no mecanismo de torção.

Precauções

Visitar:
www.lasertools.co.uk/registration
para aceder à Garantia/Registo online

7205_INSTRUCTIONS_PT

A nossa política de garantia é de um ano a partir da data de 
compra. Registar a data de compra em: 
www.lasertools.co.uk/product-registration

Para o registo, serão solicitadas as seguintes informações:

Nome e morada
Nome e cidade do revendedor
Data de compra (conservar sempre o recibo)
Número de peça e número de série

O número de série encontra-se no Certificado de Conformidade 
de acordo com a norma ISO 6789-1.

Garantia

•  Cabeça reversível Push'Thru

•  Fornecida com um
 certificado de calibração

•  Estão disponíveis outros
 tamanhos



Esta chave dinamométrica de qualidade profissional 
vem acompanhada do respetivo certificado de teste e 
calibração. O eixo da chave está marcado em Newton-
metros (Nm), libras-pé (lbf.ft), quilogramas-metro (kg.m) e 
libras-polegada (lb.in). 

Na seleção de uma chave dinamométrica, determinar qual 
será a média ou a definição de binário mais frequentemente 
utilizada. Em seguida, escolher uma chave dinamométrica 
que abranja devidamente as especificações de binário 
previstas ao selecionar uma chave com a escala adequada 
aos requisitos.

Esta chave dinamométrica é ideal para ambientes 
ruidosos, uma vez que o aumento progressivo do binário 
até à definição selecionada é facilmente detetado por três 
indicadores nítidos:

• Visão: pode ver-se o mecanismo a avançar para o ponto 
limite à medida que se aplica pressão.

• Toque: o operador consegue sentir o aumento do binário 
antes de ouvir o estalido bem evidente no ponto limite.

• Som: estalido audível no ponto limite.

O punho roda livremente no eixo da chave, pelo que 
qualquer torção do punho ao apertar uma porca não irá 
afetar a precisão do dispositivo. Para alterar a definição 
de binário, puxar a barra da alavanca da extremidade do 
punho e rodar até obter a definição de binário correta.

Ao contrário de muitos outros tipos de chave dinamométrica, 
o mecanismo gira em torno da cabeça quadrada e, como 
tal, a chave não está pendente do comprimento; o valor 
de binário predefinido é aplicado sem erros nem variações, 
independentemente da parte do punho em que se segura.

A haste de cabeça pode ser empurrada através do corpo 
da chave, permitindo apertar roscas para a direita ou para 
a esquerda com a mesma facilidade.

Chave dinamométrica profissional

1. Consultar o diagrama. Para ajustar o binário, puxar 
primeiro a tampa (A) para trás de forma a libertar a 
alavanca reguladora (B).

2. Rodar a alavanca reguladora no sentido dos ponteiros 
do relógio para aumentar o valor de binário pretendido 
ou no sentido contrário para o reduzir. Consultar a 
régua dupla (C) e ajustar até ao binário pretendido. 

3. Fixar esse valor empurrando a alavanca reguladora (B) 
de volta ao corpo da chave e fechando a tampa (A).

4. Começar a apertar o fixador. Sente-se e ouve-se o 
mecanismo da chave ceder (ou dar um estalido) ao 
atingir o binário definido. Parar imediatamente de 
aplicar tensão para evitar um aperto excessivo.
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7205 5–33 Nm
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Para mais informações sobre chaves 
dinamométricas, transferir "What is 
Torque" (O que é o binário) do nosso 
website.


