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±  0,5 %
afleesnauwkeurigheid over het totale bereik

Het centrale probleem bij de controle en 
kalibratie van momentsleutels is opgelost. Het 
nieuwe  systeem realiseert 
de meting zonder verschuiving van het 
krachtoverdrachtspunt.

D.m.v. een speciaal krachtoverbrengingssysteem 
vermijdt de mechanische testbank een 
verschuiving van het krachtoverdrachtspunt 
tijdens het kalibratieproces.

Aangedreven door het nauwkeurig gelagerde 
en fijn doseerbare handwiel wordt de onder 
de testbank aangebrachte hefboom d.m.v. een 
spindel zeer nauwkeurig lineair bewogen. Deze 
lineaire beweging wordt in een draaibeweging 
omgezet, die de transducer in beweging zet. 
De te kalibreren momentsleutel blijft tijdens het 
kalibratieproces constant op zijn plaats. Op deze 
manier worden meetfouten vermeden, die uit 
een verschuiving van het krachtoverdrachtspunt 
resulteren. Deze procedure is vrijwel vrij van 
individuele bedieningsfouten.

Door het gebruik van een wrijvingsarme kogelbus 
wordt de opgelegde momentsleutel automatisch 

Controleren

horizontaal uitgericht. De daarmee bereikte  
vermindering van de dwarskrachten op de  
transducer leidt tot een verdere reducering van 
de meetfouten.

Daar de digitalisering van de gemeten waarden 
direct in de transducer door de geïntegreerde 
elektronica plaatsvindt, zijn ook storingen door 
verbindingskabels uitgesloten. Bij de speciale 
testbank voor momentschroevendraaiers wordt 
het te kalibreren gereedschap in het inwendige 
vierkant van de transducer geplaatst en m.b.v. 
de universele centrumspanner vastgezet. Met 
het handwiel wordt de noodzakelijke kracht 
gecontroleerd op de momentschroevendraaier 
overgebracht.

Op basis van de modulaire opbouw kan iedere 
gebruiker zijn mechanische testbank naar 
behoefte samenstellen. Uitbreiding met extra 
componenten is altijd mogelijk. Het weergave- 
apparaat kan m.b.v. een houder direct op 
verschillende plaatsen van het systeem worden 
bevestigd. Op deze manier kan de gebruiker zijn 
werkplek optimaal inrichten.



100 %
transparantie voor het totale bevestigingsproces

Service/Serie MANOSKOP ® 730D -  
aanwijzend en klikkend

Het model 730D is echt een multitalent. Het is 
de eerste momentsleutel, die voor de complete 
transparantie in het bevestigingsproces zorgt –  
en dat met een absoluut overtuigende prijs-
prestatieverhouding.

Als klikkende sleutel ontworpen, toont hij de 
gebruiker, welk aanhaalmoment werkelijk werd 
overgebracht. Want ondanks goede oefening blijft 
bij het werken met een klikkende sleutel altijd het 
„overtrekken‘‘ na de „klik‘‘ de bron van fouten. Te 
goeder trouw, de vooringstelde waarde bereikt –  
en niet overschreden – te hebben, werkt de 
gebruiker verder en merkt het foutieve resultaat 
nauwelijks. Met de 730D heeft hij voor het eerst 
de mogelijkheid, een leereffect te bereiken.  
Hij kan het op het display weergegeven werkelijke 
resultaat van zijn werk zien en zijn motoriek op 
de situatie instellen. Dat betekent, wanneer hij 
merkt, dat hij altijd duidelijk overtrekt, dan kan hij 
zich op basis van de permanente controle naar 
het optimale resultaat toewerken.

730D

De uitstekende prijs-prestatieverhouding van  
de 730D zorgt ervoor, dat aanhaalmoment- 
gecontroleerde bevestiging ook op plaatsen 
kan worden ingevoerd, waar tot nu toe zonder 
controle werd gewerkt. In bepaalde gevallen is 
het interessant, het omslagpunt tussen de extra 
controlekosten en de door ontbrekende controle 
mogelijke materiële en immateriële schade te 
berekenen.

De 730D kan op basis van zijn mogelijkheden  
en zijn grote meetbereik twee mechanisch-  
aanwijzende en twee klikkende sleutels 
vervangen. De daaruit volgende verminderde 
kalibreer- en justeerkosten maken de zaak  
nog interessanter.



Veiligheid

De voordelen van elektronische componenten
Mechanische principes, die met een combinatie van schroefdrukveer en kantelblok of kniestuk als meetelement werken, 
tonen duidelijk de nadelen van volledig mechanische systemen. Zowel mechanische speling als ook slijtage zijn niet te 
vermijden. De 730D daarentegen verenigt consequent de voordelen van elektronische componenten en vermijdt de  
nadelen van mechanische onderdelen. Op basis van het elektronisch gestuurde kliksysteem zijn meetfouten door speling 
of slijtage gelijk aan nul. De herhalingsnauwkeurigheid van seriële metingen is niet te overtreffen.  
Grote meetbereiken zorgen ervoor, dat weinig sleutels nodig zijn. De vaak noodzakelijk statistische controle van  
boutaanhalingen met metende sleutels vervalt. De optionele PIN code voorkomt wijzigingen van de eenmaal gekozen 
instellingen door onbevoegden.

+++ =

Documentering van de verkregen  
bevestigingsgegevens met de bijbehorende 
datum- en tijdsaanduiding

Ingave van PIN-code maakt de 730D ook 
geschikt voor industrieel gebruik

Geen verstelling door onbevoegden mogelijk

Beveiliging van de voorinstellingen zoals  
functiemodus, klik- en instelwaarden,  
meeteenheid, tolerantiewaarde, opslaan,  
afwijkende steekmaat

Automatische weergave van de volgende 
kalibratietermijn

•

•

•

•

•

De robuuste behuizing beschermt alle vitale 
delen. Valtesten van de werkbank werden 
moeiteloos doorstaan

De automatische toetsenblokkering voorkomt 
per ongeluk verstellen

Dubbel-Stop-Signaal voelbaar en hoorbaar

2-componentengreep met handvriendelijke 
groene zachte zone, resistent voor oliën, vetten, 
brandstoffen, remvloeistoffen en skydrol

•

•

•

•

Economisch
Consequent gecontroleerde boutaanhaling spaart geld! Op basis van de 
gewonnen zekerheid in de totale workflow kunnen dure fouten,  
nabewerken en garantieclaims worden vermeden. Dat wordt deste  
interessanter, als men zich realiseert dat de nieuwe momentsleutel 730D 
tot vier conventionele modellen kan vervangen.

Zeer groot meetbereik – vervangt 4 mechanische  
sleutels – 2 aanwijzende en 2 klikkende

Daardoor draagt men ook slechts de gereduceerde kosten voor de 
kalibratie, justering en onderhoud

Geen statistische controle van de aanhaalwaarden met metende sleutel 
meer nodig, daar iedere aanhaalwaarde onmiddellijk beoordeeld en 
gedocumenteerd kan worden

De tot nu toe noodzakelijke en tijdsintensieve tweede arbeidsgang met 
een metende sleutel vervalt. Hij zorgde door de invloeden van  
statische- en glijwrijving bij de reeds voorgemonteerde bouten slechts 
voor onzekere resultaten

Tot 10.000 aanhalingen met één batterij of acculading mogelijk

•

•

•

•

•

Momentgereedschappen worden in de regel daar gebruikt, waar precisie en betrouwbaarheid zijn vereist. 
De constructief voorgeschreven aanhaalwaarden moeten betrouwbaar in het bevestigingsproces worden 
omgezet. De nieuwe momentsleutel 730D voldoet aan alle voorwaarden.

Aanhaalmoment

Voorspankracht

Moeroppervlak

Scheidingsvoeg tussen de  
te verbinden elementen

Boutkopoppervlak

Voorbeeld 20 – 100 N  m 40 – 200 N  m 20 – 100 N  m 40 – 200 N  m
730D/20 
20 – 200 N  m



Een fundamenteel probleem bij klikkende momentsleutels is, dat de gebruiker na de klik op het 
ingestelde moment nog wat verder trekt. De reden is, dat hij niet snel genoeg de handkracht kan 
stoppen, wanneer de klik of het akoestische signaal plaatsvindt. De daarbij verkregen – te  
hoge – waarde werd tot nu toe niet gemeten en gedocumenteerd en leidde tot slechte 
werkresultaten, die de gebruiker niet kon merken. De meting en documentatie van de werkelijke 
waarde is nu met de nieuwe 730D wel mogelijk. Voor het eerst wordt daarmee de transparantie van 
het totale bevestigingsproces gewaarborgd.

De gebruiker kan leren zijn werkwijze te verbeteren

Optische beoordeling van de bevestigingssituatie d.m.v. groene en rode weergave op het display 
wanneer toleranties zijn ingesteld

Toleranties kunnen worden ingegeven als ± waarden en als asymmetrische waarden

De gebruiker mag in de regel weliswaar de vooringestelde aanhaalwaarde niet wijzigen, maar hij 
merkt zeer snel, hoe ver hij de waarde overtrekt en kan zijn motoriek daarop instellen

Het geheugen van de 730D kan max. 7.500 metingen opslaan met bijbehorende datum-  
en tijdsweergave, die verzonden kunnen worden naar een PC en daarop gedocumenteerd en  
opgeslagen.

100% herhaalbaarheid van aanhaalwaarden, omdat bij het bereiken van de digitaal ingestelde 
waarde de kliksignalen elektromechanisch worden voortgebracht. Dit is gebaseerd op het continu 
elektronisch vergelijken van de ingestelde en de werkelijke waarde

Het mechanisme van de 730D is zo ontworpen, dat zij slijtvast en spelingsvrij werkt

Het gereedschap garandeert een zeer langdurige nauwkeurigheid. Ook na 30.000 schakelingen 
bevindt de waarde zich nog binnen de tolerantie

Ondanks de grote meetbereiken wordt de hoge nauwkeurigheid van ± 2% telkens weer bereikt

Weergavefunctie ook bij aanhaalmomenten linksom

De justering van de momentsleutel 730D is veel eenvoudiger dan bij mechanische modellen

Word geleverd met 2 mignon-batterijen 1,5 V. Er kunnen ook mignon-NiMH-accu‘s AA/LR6 of 
mignon-accu‘s AA/LR6 RAM, 1,5 V worden gebruikt

•

•

•

•

•

•
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•
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•

•

•

Technische kenmerken

Gebruiksgemak
In de dagelijkse workflow speelt het gemakkelijk en veilig gebruiken van gereedschappen een belangrijke 
rol. Bij de ontwikkeling van de nieuwe momentsleutel 730D werd vooral daarop gelet.

Wegens patentrechten derden geen verkoop in de 
VS mogelijk. Eigen patenten aangemeld.

Met inwendig vierkant voor verwisselbare 
insteekgereedschappen en QuickRelease- 
veiligheidsvergrendeling

Alle tot nu toe gebruikte insteekgereed-
schappen kunnen verder worden gebruikt, 
omdat zij compatibel zijn

Lange bedrijfstijd – met de twee batterijen of 
accu‘s zijn max. 10.000 aanhalingen mogelijk

Snelle verwisseling van batterij of accu zonder 
verlies van gegevens

•

•

•

•

Trekspanning van de bout

Draad met wrijving

Hefboom

Kracht

Instelbaar op N m, ft.lb en in.lb 
Meetbereiken : 
10 – 100 N m (Gr. 10) 
20 – 200 N m (Gr. 20) 

•
•

Snelle instelling m.b.v. praktisch toetsenbord 
en groot display

Gebruiksvriendelijke menu‘s

Overbelastingsbeveiliging d.m.v. akoestisch en 
optisch waarschuwingssignaal

Automatische omrekening van weergave van 
het aanhaalmoment na ingave van een  
afwijkende steekmaat

Automatische herinnering aan de volgende 
kalibratietermijn

Eenvoudig kalibreren, simpel justeren, geen 
verstelling en geen demontage noodzakelijk

•

•

•

•

•

•

40 – 400 N m (Gr. 40)
65 – 650 N m (Gr. 65)



Nauwkeurigheid
STAHLWILLE heeft in het kielzog van de ontwikkeling van de nieuwe momentsleutel 730D ook een daarop 
afgestemde generatie van transducers                                  van 100, 200 en 400 N m ontwikkeld.

De transducers garanderen voor alle  
meetbereiken van de 730D een  
afleesnauwkeurigheid van ± 0,5 %

De meetbereiken van momentsleutels en 
beproevingsapparaten zijn nauwkeurig op 
elkaar afgestemd

Dat schept de mogelijkheid, de zeer  
nauwkeurige 730D momentsleutel ook zelf 
optimaal te controleren

Alle transducers hebben identieke  
aansluitingen, zodat het complete systeem 
volledig compatibel blijft

De meetwaarden kunnen via een USB-kabel 
naar een PC worden verzonden – zonder extra 
stroomvoorziening

De eenvoudig verwisselbare transducers  
zijn uitgerust met een QuickRelease- 
veiligheidsvergrendeling

Door de vlakke constructie treden slechts zeer 
geringe dwarskrachten op, zodat het resultaat 
niet negatief wordt beïnvloed

•

•

•

•

•

•

•



Uitvoering
Naast de modellen 730D en de transducers heeft STAHLWILLE ter completering van het  
aanhaalmomentprogramma de nieuwe testbanken  met uitstekende eigenschappen  
ontwikkeld. Zij vermijden het probleem van de verschuiving van het krachtoverdrachtspunt, dat bij bijna alle 
testbanken op de greep van de momentsleutels tijdens de kalibratie ontstaat. Dat kan tot een extra  
meetonzekerheid oplopend tot 1 % leiden. Wanneer het conventionele beproevingsapparaat zelf een  
afleesnauwkeurigheid van ± 1 % heeft, zijn hiermee momentsleutels met een nauwkeurigheid van ± 4 % niet 
te kalibreren. De viervoudige nauwkeurigheid wordt niet gewaarborgd.

Het aanhaalmoment wordt bij   
testbanken op het draaipunt van de 
momentsleutel en niet op de greep ingeleid

Aangedreven met een handwiel wordt de aan 
de onderkant aangebrachte hefboom m.b.v. 
een spindel zeer nauwkeurig lineair bewogen

De lineaire beweging wordt omgezet in een 
draaibeweging, die de transducer in beweging 
zet

De te kalibreren momentsleutel blijft tijdens het 
kalibratieproces constant op zijn plaats

•

•

•

•

 testbanken zijn betaalbare, 
modulair opgebouwde gereedschappen, die 
elke gebruiker aan zijn individuele behoeften 
kan aanpassen

D.m.v. een wrijvingsarme kogelbus wordt de 
opgelegde momentsleutel automatisch  
horizontaal uitgericht

Daarmee wordt een vermindering van de  
dwarskrachten op de transducer bereikt, wat 
tot een reducering van de meetfouten leidt

De testbank voor momentschroevendraaiers 
kan met de  basistestbank 
worden gecombineerd

•

•

•

•






