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Ny ISO-standard för kalibrering 

ISO 6789:2017 

Momentnycklar 

Luft– och el–drivna momentverktyg 

Kontrollinstrument  

Krafthylsor 

Hydrauliska momentverktyg 

Hydraulverktyg 
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ISO-standarden för hur en momentnyckel (Klick-nyckel)  

ska kalibreras har uppdaterats och reglerna för hur det 

ska utföras har skärpts. 

Hur påverkar det dig? 

Det beror på vilka kvalitetskrav er verksamhet ställer! 

   Räcker det med ett dokument som är en ”försäkran om överens-

stämmelse” så blir det ingen större skillnad jfr. i dag.  

Tillverkaren av momentnyckeln levererar antingen en ”försäkran 

om överensstämmelse” eller ett ”kalibreringsintyg” och en ny    

kontroll och försäkran kan göras av de flesta som i dag utför 

”kalibrering”. 

   Kräver ert kvalitetssystem att momentnycklarna ska ha ett      

spårbart kalibrerings-certifikat måste ni försäkra er om att kalibre-

ringen utförs enligt den nya standarden och med rätt utrustning av 

ett ackrediterat laboratorium.  

Del 2 Sätter villkoren för hur en spårbar kalibre-

ring ska utföras. Med den nya standarden ska 

verktyget kontrolleras på flera olika sätt för att 

man ska kunna eliminera felkällor som stör  

resultatet när verktyget används. 

En kalibrering, utförd enligt den nya standarden 

av ett ackrediterat laboratorium, tar ca 1 timme 

och kräver en helt ny typ av kalibreringsbänk.    

 

Förenklat kan vi säga att: 

       Standarden är uppdelad i två delar! 

Del 1 Gäller konstruktion och tillverkning av momentnyckeln samt 

talar om hur dokument ska hanteras. Dokumenten är en försäkran 

om överensstämmelse att verktyget är tillverkat i enlighet med 

standarden. 

De flesta momentnycklarna kommer att levereras med detta doku-

ment, som försäkrar tillverkning och funktion i överensstämmelse 

med standarden, inte med ett kalibreringsintyg. 

Behöver ni kalibreringsutrustning? 

Norbar är först ut med att erbjuda kalibreringsbänkar som är      

anpassade efter de ny kraven på hur en kalibrering ska utföras. 

Vi har även flera olika 

instrument och givare 

för kontroll av verktyg 

och mätning av mo-

ment. 


