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SIKKER.
HURTIG.
SMARTCHECK.
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h

SmartCheck omdrejningsmoment-testapparat
Kode

Nr.

Nm

ft lb

in lb

a ""

b mm

h mm

t mm

Rg

96 52 12 01*

SmartCheck 10S

1–10

0,74–7,4

8,9–88,5

1/4

120

124

167

5210

96 52 12 02

SmartCheck 10

1–10

0,74–7,4

8,9–88,5

1/4

120

124

167

5210

96 52 12 03

SmartCheck 100

10–100

7–74

89–885

3/8

120

124

167

5310

96 52 12 04

SmartCheck 400

40–400

30–295

354–3540

3/4

120

124

167

5690

96 52 12 05

SmartCheck 800

80–800

59–590

708–7081

3/4

120

124

167

5690

* til kontrol af momentskruetrækkere
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PRÆCIS? CHECK!

INTUITIV
BETJENING.

FLEKSIBEL. BETJENING.
SmartCheck kan placeres næsten overalt.

SmartCheck – Med dette nye testapparat til momentnøgler og momentskrueværktøjer
tilbyder STAHLWILLE et alsidigt og praktisk apparat, som passer i ethvert værksted og enhver
servicemobil. For takket være sine kompakte mål, muligheden for horisontal eller vertikal
montage samt det drejelige display passer det næsten overalt – og er samtidig let at betjene.

Let forståelig betjening og brugerføring

Uanset om vertikal eller horisontal montage –

for hurtigere arbejde, pålidelige resultater

de gennemtænkte fastgørelsespunkter, den

og høj sikkerhed.

kompakte konstruktion og det drejelige
display giver alle muligheder.

På kort tid kan det fastslås, om en momentnøgle bevæger sig indenfor de foregivne tolerancer,
eller om en justering er nødvendig.

ROBUST.
Den integrerede optiske og akustiske
overbelastningssikring sikrer den for
STAHLWILLE typiske lange levetid.

INDIVIDUEL.
Tre driftsmodi (Track, First Peak,
Peak Hold) og tre måleenheder (N m,

ROBUST.

ft lb, in lb) til rådighed. Nominelt

Display og folietastatur er sikret mod

drejningsmoment og tolerancer til

vandsprøjt, kabinettet består af slagfast

vurdering af måleværdien kan

kunststof. Den robuste transportboks

angives individuelt.

sørger for sikker opbevaring.

UAFHÆNGIG.
PRÆCIS.

Til anvendelse på arbejdspladser

En visningsafvigelse på bare ± 1 %

den klassiske anvendelse med en

garanterer højst pålidelige måledata.

strømforsyning er batteridrift også

uden egen stikkontakt. Ved siden af

mulig (4 x AAA eller 1 x 9V-Block,
adapter inklusive).

STARTKLAR.
Med det integrerede optag med stort
måleområde kan man starte med det
samme.

DREJELIG.
SmartCheck kan indstilles optimalt
til den individuelle synsvinkel.

Andre fordele:

For ikke bare displayet, men også

1	Til

displayholderen og hoveddelen kan
drejes 180°.

mange momentområder: SmartCheck leveres i de almindelige

momentområder: 1–10 N m, 10–100 N m, 40–400 N m og 80–800 N m.
1	Kun

begyndelsen: STAHLWILLE vil snart udbygge produktsegmentet for

moment-testapparater. Altid med fokus på høj fleksibilitet, effektivitet og
komfortabel betjening. Smart? Check!

