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uniek op vele vlakken
In alle cruciale toepassingen overal ter wereld zoals in de voertuig- 

technologie, machinebouw, apparatenbouw, spoorwegen, off-shore, 

bouwsector, staat Nord-Lock borgsysteem voor boutverbindingen 

garant voor veiligheid waardoor dure garantieclaims en hoge 

onderhoudskosten worden vermeden.

het bedrijf – opgericht in Zweden in 1982 met de baanbrekende visie om 

het krachtigste borgsysteem ter wereld te ontwikkelen.

de uitdaging – nieuwe producten op de markt brengen en permanent 

verbeteren om uit te groeien tot het beste borgsysteem ter wereld.

de mensen – wij hebben de meest getalenteerde en toekomstgerichte 

werknemers in dienst, die ernaar streven in teamverband de moeilijkste 

problemen met schroefverbindingen op te lossen.

het resultaat – nord-lock, het beste borgsysteem ter wereld.



de kwaliteit van nord-lock kan het best  

worden bewezen met een test in de praktijk. 

nord-lock stelt gratis proefmodellen 

ter beschikking zodat klanten het product 

ter plaatse samen met onze technische 

ingenieurs op testapparatuur kunnen uit-

testen. Met als resultaat: een gunstiger 

kostenplaatje, een hogere rentabiliteit en 

minder stilstandtijden voor onderhoud.
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de hoek is  
het geheim
Het borgsysteem van Nord-Lock maakt geen gebruik van de  

traditionele technieken om boutverbindingen te borgen, en is toch  

een veilig borgsysteem.

deze beproefde borgingsmethode met wigeffect is conform dIn 25201 en gebruikt 

voorspanning in plaats van frictie om boutverbindingen te borgen. hierdoor overtreft 

nord-lock alle andere traditionele borgmethodes.

het nord-lock systeem bestaat uit twee 

borgringen. aan de ene zijde zijn de ringen  

voorzien van schuine vlakken waarvan de hoek 

“a“ groter is dan de hoek van de schroefdraad 

“b”. aan de andere zijde hebben de ringen 

radiale tanden. de voorgemonteerde ringen 

worden steeds per paar gebruikt, met de  

schuine vlakken op elkaar.

als de bout en/of moer wordt aangedraaid, grijpen de tanden van de nord-lock 

borgringen in de contactvlakken waardoor alleen beweging tussen de schuine 

vlakken mogelijk is. de bout/moer kan niet meer losdraaien door het wigeffect van de 

schuine vlakken. nord-lock zorgt voor een feilloze borging van boutverbindingen die 

aan trillingen en dynamische lasten onderhevig zijn. 



de grafiek toont de uitstekende prestaties van nord-lock. Vele van de meest 

gangbare borgsystemen verliezen bij trillingen aan borgkracht en/of komen los. 

Boutverbindingen met nord-lock borgringen daarentegen verliezen slechts een 

deel van hun voorspanning door de normale zettingsverschijnselen tussen de contact-

vlakken. een lichte toename van de klembelasting tijdens het losdraaien bewijst de 

unieke nord-lock borgwerking met wigeffect.

de test
Een Junker-vibratietest (dIN 65151) is een uitstekende manier om de 

veiligheid van boutverbindingen te testen en te vergelijken. Bij een  

Junker-test wordt de boutverbinding onderworpen aan radiale trillingen 

terwijl de voorspanning met een ‘load cell’ constant wordt gemeten.

Belastingscycli

standaard M8 moer met nord-lock
op 70% van der rekgrens

standaard M8 moer met bout,  
klemafstand 50 mm

nylon-gevoerde moer

Veerring

standaard M8 moer
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] losdraaienVibratietest
bout M8 (8.8) met klemafstand 25 mm



kwaliteit is ons  
handelsmerk
Sinds de oprichting van Nord-Lock zijn veiligheid en kwaliteit de  

hoekstenen van onze bedrijfsfilosofie. We kunnen alle productiefasen 

perfect volgen, controleren en opsporen. Wij bezorgen u op verzoek gratis 

testcertificaten. Nord-Lock is de trotse bezitter van de certificaten  

ISo 9001 en ISo 14001. onze borgringen zijn door diverse onafhankelijke 

instanties getest, waaronder Technischer Überwachungsverein (TÜV), 

deutsches Institut für Bautechnik (dIBT) en det Norske Veritas (dNV).

de ingebouwde veiligheid van nord-lock borgringen garandeert een 

veilige borging van boutverbindingen. dankzij de betrouwbaarheid van de 

nord-lock producten kunnen onze klanten hun productiviteit en rentabiliteit 

nog verhogen. daarnaast worden stilstandtijden door de snelle en makkelijke 

montage/demontage beperkt en zijn onze producten de beste oplossing voor 

machines die regelmatig onderhoud vereisen.

om het ontwerp van boutverbindingen te optimaliseren en de borgfunctie 

ervan te controleren, maken veel bedrijven gebruik van de klantspecifieke 

tests die nord-lock in zijn eigen laboratoria aanbiedt. neem vandaag nog 

contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen bij 

het ontwikkelen van een perfect borgsysteem.



om succesvol en duurzaam te zijn moet de 

ontwikkeling van moderne componenten 

stoelen op een belofte die filosofisch waar 

is, zich van de concurrenten onderscheidt 

en perfect uitvoerbaar is.

al onze nord-lock borgringen worden 

aan deze criteria getoetst nog voor ze in 

productie gaan. 

Wij werken nauw samen met de meest 

veeleisende klanten ter wereld om een 

veiligheidsstrategie voor alle soorten van 

mechanische toepassingen te bepalen.



www.nord-lock.nl 

Word onze partner
onze klanten nemen actief deel aan het proces om de beste 

borgringen ter wereld te ontwikkelen. Hoe meer we over elkaar 

weten, hoe beter het resultaat.

Vragen? Bel ons! Wij laten u graag nader kennismaken met 

Nord-Lock.
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nord-lock BeneluX B.V.  •  kattegat 22  •  nl-9723 JP GronInGen 

tel: +31 (0) 505275656 • Fax: +31 (0) 505256744 • email: info@nord-lock.nl


