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

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

• Niet omlaag afstellen naar een andere koppelwaarde; tot nul en 
vervolgens omhoog afstellen naar de gewenste koppelwaarde.

• Na gebruik van de sleutel de afstelhendel ontgrendelen en 
naar de laagste waarde draaien voor opslag. De hendel stopt 
wanneer de laagste waarde is bereikt.

• Het bedieningsmechanisme ingesmeerd houden met HP-vet.

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

• De momentsleutel niet gebruiken als hefboom.

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

• Geen reinigingsmateriaal of oplosmiddel gebruiken dat het vet 
in het bedieningsmechanisme kan aantasten.

We geven 1 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Registreer de 
aankoopdatum op: 
www.lasertools.co.uk/product-registration

Voor het registreren dient u de volgende informatie te 
verstrekken:

Naam en adres
Naam en stad van verkoper
Aankoopdatum (altijd het aankoopbewijs bewaren)
Onderdeelnummer en serienummer

Het serienummer vindt u op het conformiteitscertificaat in 
overeenstemming met ISO 6789-1.

Garantie

•  Omkeerbaar doordrukvierkant

•  Geleverd met
 ijkcertificaat

•  Andere afmetingen verkrijgbaar



Deze momentsleutel van professionele kwaliteit wordt 
geleverd met een test- en ijkcertificaat. De schacht van de 
sleutel is gemarkeerd met Newton meter (Nm), pound-foot 
(lbf.ft), kilogram meter (kg.m) en pound/inch (lb.in). 

Bij het selecteren van een momentsleutel moet de 
gemiddelde of meest voorkomende koppelwaarde 
voor gebruik worden vastgesteld. Kies vervolgens een 
momentsleutel die de verwachte koppelspecificaties 
afdoende dekt en een sleutel met een schaal die bij uw 
wensen past.

Deze momentsleutel is ideaal voor gebruik in luidruchtige 
omgevingen, omdat de gestage koppelopbouw tot de 
geselecteerde waarde eenvoudig wordt gedetecteerd door 
middel van drie duidelijke signalen:

• Visueel: de gebruiker ziet het mechanisme richting het 
breekpunt bewegen wanneer kracht wordt uitgeoefend.

• Aanraken: de gebruiker kan de koppelopbouw en de 
zeer duidelijke klik bij het breekpunt voelen.

• Geluid: hoorbare klik bij breekpunt.

De handgreep kan vrij draaien op de schacht van de sleutel, 
zodat draaien van de handgreep tijdens het aanhalen van 
een moer geen invloed heeft op de nauwkeurigheid van het 
gereedschap. De momentwaarde wordt gewijzigd met de 
afstelhendel die uit het uiteinde van de handgreep wordt 
getrokken en vervolgens wordt gedraaid om de correcte 
momentwaarde in te stellen.

In tegenstelling tot een groot aantal andere 
momentsleuteltypen draait het mechanisme rond het 
aandrijfvierkant, waardoor de sleutel niet afhankelijk is van 
lengte; er is geen foutmarge of variatie bij het uitoefenen 
van de vooraf ingestelde momentwaarde ongeacht het punt 
waar de handgreep wordt vastgehouden.

De aandrijfschacht kan door het huis van de sleutel worden 
gedrukt, waardoor met de sleutel met dezelfde eenvoud 
rechter of linker schroefdraad kan worden aangehaald.

Professionele momentsleutel

1. Zie schema. Voor het instellen van de 
momentwaarde trekt u eerst de eindkap (A) uit om 
de afstelhendel (B) te ontgrendelen.

2. Draai de afstelhendel rechtsom om de gewenste 
momentwaarde te verhogen en linksom om deze te 
verlagen. Raadpleeg de dubbele schaal (C) en stel 
de gewenste momentwaarde in. 

3. Vergrendel deze waarde door de afstelhendel (B) in 
het huis van de sleutel te schuiven en de eindkap (A) 
te sluiten.

4. Begin met het aanhalen van de bevestiging. U voelt 
en hoort het sleutelmechanisme doordraaien (of 
klikken) wanneer de ingestelde momentwaarde is 
bereikt. Stop onmiddellijk met het uitoefenen van 
kracht om overmatig aanhalen te voorkomen.
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Voor meer informatie over momentsleutels 
kunt u 'What is Torque' (Wat is moment?) 
downloaden van onze website.


