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SANDVIK BAHCO
Dok¸adnie po stu latach od opatentowania klucza
nastawnego przez Szwedzkiego wynalazc« i za¸oýyciela
firmy Bahco Pana J.P. Johanssona, koncern Sandvik
Bahco przedstawia PaÄstwu najnowsze wersje swojego
wynalazku. Klucze, kt—re posiadajˆ absolutnie unikalne
cechy, odr—ýniajˆce je od innych, wydawa¸oby si« tak
podobnych, kluczy.

Seria 80
Klucze Sandvik Bahco Ergo sˆ wynikiem intensywnych badaÄ
prowadzonych przez firm«, we wsp—¸pracy z uýytkownikami,
projektantami i specjalistami od ergonomii, w celu stworzenia
narz«dzia, kt—re moýna by¸oby uýywa• sprawniej i ¸atwiej.
Klucze Sandvik Bahco Ergo sˆ wykonywane ze stali wysoko
gatunkowej, precyzyjnie obrabianej cieplnie. Klucze dost«pne sˆ w
dw—ch wykonaniach oksydowanym i chromowanym.
Poznaj najnowszˆ generacj« kluczy nastawnych wykonanych przez
Sandvik Bahco. Narz«dzia posiadajˆce wiele innowacji dajˆce, naszej
firmie, wiodˆcˆ pozycj« na rynku kluczy nastawnych.
åcis¸a wsp—¸praca profesjonalnych uýytkownik—w i ergonomist—w
doprowadzi¸a do stworzenia narz«dzia przyjaznego cz¸owiekowi.

Wi«kszy komfort dzi«ki ergonomicznemu
kszta¸towi.

Cechy wyr—ýniajˆce klucze nastawne Bahco Ergo

Ergonomicznie
zaprojektowana r«kojeæ•
narz«dzia.

Laserowo wykonana skala
dajˆca moýliwoæ• szybkiego
wyboru nastawu.

Trwa¸y i szybki mechanizm
rozwierania szcz«ki.

Jednakowa wytrzyma¸oæ• w
obu kierunkach dzia¸ania.

Rozwieranie szcz«ki nie
powoduje wysuni«cia
ýadnego elementu poza
obrys szcz«ki

Pocieniony profil ¸ˆczˆcy
lepszˆ dost«pnoæ• i
wytrzyma¸oæ•.

R—wnoleg¸e szcz«ki
odchylone o kˆt 15¡
zapewniajˆ pewny chwyt i
najlepszˆ dost«pnoæ•.

Wi«ksza wytrzyma¸oæ• niý
standardy US i ISO.
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Seria 90
Wersja 90 kluczy nastawnych jest nast«pnym etapem rozwoju
serii 80. Nowa wersja jest jeszcze bardziej ergonomiczna i jest
w tej chwili liderem jeæli chodzi o komfort uýytkowania.
G¸—wnymi nowoæciami wprowadzonymi przez Sandvik Bahco
sˆ komfortowy uchwyt i moýliwoæ• odkr«cania rur.
Ten unikalny, opatentowany system pozwoli PaÄstwu na
wykorzystanie tego popularnego narz«dzia r—wnieý do
odkr«cania element—w okrˆg¸ych, takich jak: rury, pr«ty,
zniszczone ¸by ærub itp. w zakresie ærednic od 5 mm do
35 mm.
Drugˆ zaletˆ odr—ýniajˆcˆ go od innych tego typu narz«dzi
jest pokrywana tworzywem r«kojeæ• dajˆca przyjemny i
"ciep¸y" chwyt przy pracy w niskich temperaturach. Co wi«cej
tworzywo to pozwala na "mocny" chwyt narz«dzia nawet w
przypadku zaolejenia i zabrudzenia r«kojeæci.

9070 - 9073

Wszystkie klucze Ergo ich kszta¸t jak r—wnieý mechanizm
odkr«cania rur zosta¸y opatentowane.

Ergonomiczna r«kojeæ•
pokryta specjalnym
tworzywem, daje
maksymalnie komfortowy
uchwyt. Pokrycie odporne
na dzia¸anie olej—w i
smar—w.

Szeroki otw—r i specjalnie
naci«ta æruba czyni
operowanie kluczem
¸atwiejszym.

Zamiana klucza do rur na zwyk¸y klucz do nakr«tek za
pomocˆ kilku prostych ruch—w.

9070P - 9073P

Lepsze wywaýenie
znacznie u¸atwia prac«.

Kierunek
zakleszczania

Specjalnie utwardzone
szcz«ki zapewniajˆ
maksymalnˆ si¸« uchwytu.

PrzestrzeÄ
pomi«dzy detalem
a dnem szcz«ki.
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Imponujˆca wytrzyma¸oæ• i ¸atwoæ• uýytkowania
Klucze Sandvik Belzer sˆ projektowane i
produkowane w taki spos—b aby jak najlepiej spe¸ni•
swojˆ rol« na danym stanowisku pracy. Oznacza to,
ýe majˆ one optymalny profil, sˆ wykonane w
zaw«ýonych tolerancjach oraz sˆ bardzo wygodne
w uýyciu. Optymalny profil- pocieniony przekr—j
szcz«k do pracy w miejscach trudno dost«pnych,
zaokrˆglone kraw«dzie oraz odpowiednio
kszta¸towana g¸—wka - pozwala na przy¸oýenie
wi«kszego obciˆýenia oraz zapewnia komfortowy i
pewny chwyt.

obracane przy pomocy klucza z profilem DynamicDrive. Wi«kszoæ• kluczy Sandvik Belzer jest
produkowana z najwyýszej jakoæci stali VANADIUM-EXTRA. Jednakýe, sam materia¸
wyjæciowy- wysokostopowa stal - nie gwarantuje
najwyýszej jakoæci narz«dzia. Moýe to zapewni•
w¸aæciwa obr—bka cieplna- hartowanie i
odpuszczanie. Sandvik Belzer posiada wieloletnie
doæwiadczenie w tym zakresie.

Wykonanie Dynamic-Drive Profile w kluczach
oczkowych i oczkowo-p¸askich zapewnia korzystny
rozk¸ad napr«ýeÄ na wi«kszej powierzchni. Dzi«ki
temu moýemy przy¸oýy• wi«ksze obciˆýenie, bez
niebezpieczeÄstwa zniszczenia nakr«tki lub klucza.
Nawet zuýyte lub niewymiarowe nakr«tki mogˆ by•

WykoÄczenie naszych kluczy- chromowo-niklowe,
polerowane- zapewnia w¸aæciwy wyglˆd i d¸ugˆ
ýywotnoæ• narz«dzia. Kiedy pracujemy w
ærodowisku olej—w i smar—w, to substancje te
bardzo cz«sto zawierajˆ aktywne zwiˆzki
chemiczne. W d¸uýszym okresie czasu moýe to
prowadzi• do korozji powierzchniowej. Dzi«ki
g¸adkiej, polerowanej powierzchni ¸atwo jest
oczyæci• narz«dzie, zapobiec korozji i przed¸uýy•
jego ýywotnoæ•.

Min. kat pracy 30¡

Pochylenie oczka

G¸ebokie odsadzenie oczka
Odsadzenie oczka

Klucz konwencjonalny

Klucz
Dynamic-Drive-Profile
Sandvik Belzer Dynamic-Drive-Profile
W celu omini«cia zjawiska wysokich napr«ýeÄ w
miejscach styku æruby i klucza, firma wprowadzi¸a
zupe¸nie nowy profil klucza nazwany DynamicDrive-Profile, kt—rego g¸—wnˆ zaletˆ jest
powi«kszenie powierzchni styku ¸ba æruby i klucza
co w efekcie daje zdecydowanie mniejsze zuýycie
æruby przy tym samym momencie odkr«cajˆcym.

Dla kluczy: Nr 1952M/Z, Nr 111M, Nr 11M, Nr 2M/Z, Nr 4M.
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Sandvik Belzer efektywnoæ• i dok¸adnoæ•.
Narz«dzia dynamometryczne Sandvik Belzer majˆ
zastosowanie w wielu zr—ýnicowanych operacjach.
W dzia¸ach konstrukcyjnych i kontrolnych znajdujˆ
swoje miejsce z uwagi na wysokˆ precyzj« pomiaru,
w dzia¸ach produkcyjnych sˆ stosowane z uwagi na
dok¸adnoæ• i efektywnoæ•.

Kalibracja narz«dzi
Wszystkie narz«dzia dynamometryczne
Sandvik Belzer sˆ kalibrowane wed¸ug
niemieckiego standardu miar zgodnego z
wymogami: DIN/ISO 9001, EN 29001 i BS 5750.
Dok¸adnoæ• i klasyfikacja zgodne z normami
DIN/ISO 6789 EN 26789/1994.

Sandvik Belzer perfekcyjne narz«dzia
pomiarowe
Miniaturyzacja majˆca miejsce we wszystkich
dziedzinach gospodarki prowadzi do powstawania
coraz to nowych rozwiˆzaÄ narz«dzi. Pojawiajˆce
si« nowe wymogi i potrzeby technologiczne
spowodowa¸y powstanie elektronicznego ærubokr«ta
dynamometrycznego.
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Mocowanie w kluczach dynamometrycznych umoýliwia obr—cenie koÄc—wki o 180¡ i
prac« w przeciwnym kierunku. Dodatkowy otw—r umieszczony w uchwycie pozwala na
zablokowanie koÄc—wki roboczej, zapewniajˆc bezpieczeÄstwo.

KoÄc—wki do kluczy

Spos—b pracy:
Klucze dynamometryczne Sandvik Belzer posiadajˆ specjalny mechanizm
spr«ýynowy, kt—ry po przekroczeniu ýˆdanego nastawu ulega aktywacji dajˆc ¸atwo
wyczuwalny sygna¸.
Przeliczenie nastawu klucza w przypadku zastosowania przed¸uýki.
Skale naniesione na klucz sˆ wykalibrowane i sprawdzone. W niekt—rych przypadkach
okazuje si« konieczne zastosowanie przed¸uýki, w takim wypadku prosimy oblicza•
wielkoæ• nastawu korzystajˆc z nast«pujˆcej formu¸y:
C=

Ustawianie skali

AxT
A+ B

kpm

D¸ugoæ• d•wigni na kluczu
Odleg¸oæ• pomi«dzy osiˆ uchwytu przed¸uýki i uchwytem klucza
Wartoæ• poszukiwana (rzeczywista)
Wartoæ• nastawu na kluczu
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= 17,78
C = 0,254 x 70
0,254 + 0,040 = 0,294
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