
The cylinder stroke must always reach end position 

before reversing, both in Auto and Manual mode.

La carrera del cilindro siempre debe 

llegar a la posición fi nal antes de 

invertir, tanto en Auto y Manual.

Le cylindre doit toujours atteindre sa 

position maximale avant la réversion, 

tant en mode Auto que Manuel.

Sylinderstaget må alltid gå til endestilling før sylinder 

reverseres, både i Auto og Manuell betjening!
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Montaż zębów i płyt –
PROCEDURA UŻYTKOWANIA 
NARZĘDZIA HYDRAULICZNEGO
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Dokręcanie / odkręcanie śrub dla zębów 2-śrubowych  
i 2-śrubowych płyt ścieralnych.
Przed użyciem narzędzia hydraulicznego, śruby należy wstępnie dokręcić do 5% nominalnego 
momentu obrotowego za pomocą klucza dynamometrycznego. W mniejszych systemach (<M68) 
alternatywną metodą wstępnego momentu dokręcania jest po prostu uderzanie standardowego czer-
wonego klucza KVX młotkiem 1,5 kg, aż się zatrzyma. Prawidłowe wstępne dokręcenie śrub pomoże w 
prawidłowym wyrównaniu zęba / płyty, w przeciwnym razie gwinty i śruby mogą zostać uszkodzone, 
a także zapewni dokładniejszą korelację między momentem obrotowym a ciśnieniem hydraulicznym. 
Poniższe instrukcje dotyczą agregatu i zakładają użycie Enerpac ZU4T.

1.  Umieścić nasadkę napędową i nasadkę reakcyjną na parze śrub. Jeśli sześciokątne łby śrub są 
zużyte, nasadki powinny być w miarę możliwości przykręcone do łbów śrub. (Śruby M36 i większe 
mają teraz otwory przechodzące przez środek śruby.)

2.  Najpierw opuść narzędzie na wałki nasadowe współpracujące z nasadką, a następnie przekręć je  
w kierunku zapadkowym, aby dopasować nasadkę reakcyjną. Wsuń narzędzie do końca na nasadki. 
(* patrz Uwagi specjalne na stronie 4).

Dokręcić 
wstępnie 
młotkiem

Narzędzie hydrauliczne z nasadką 
oraz sworzniem reakcyjnym.

Klucz dynamometryczny Model 179050 179032 179080
Rozmiar śruby  M48~M68 M48~M90 M48~M100
Max. roboczy moment obrotowy  
(normalne użytkowanie) 

@525 
bar

35 
700Nm

@525 
bar

58 
800Nm

@525 
bar

89 
775Nm

Ekstremalny przerywany moment obrotowy* @575 
bar

39 
100Nm

@575 
bar

64 
400Nm

@575 
bar

98 
325Nm

Nasadka klucza 60 mm hex 74 mm hex 74 mm hex
Odległość między osiami napędowymi, reak-
cyjnymi zmienna 125 - 200 mm 125 - 300 mm 125 - 300 mm

Dostępne standardowe zestawy nasadek: Wszystkie od  
M48 do M68 

Wszystkie od  
M48 do M80

Wszystkie od  
M60 do M100

NARZĘDZIE HYDRALICZNE
Agregat Wydajność 179050 179032 179080

Przykład 1:
Typowa wydajność pompy 
stopniowej 1-fazowej (np. 
Enerpac ZU4T lub Lösomat

Lösomat: Wydajność przy 3,7 l / min przy 
niskim ciśnieniu i 0,9 l / m przy wysokim 
ciśnieniu, punkt przełączania przy 300 bar

3 min 33 sec 
(M68 Bolt)

5 min 54 sec
(M80 Bolt)

11 min 54 sec
(M100 Bolt)

Przykład 2: Typowa 
3-stopniowa pompa 
1-fazowa (np. Jetpro12.3)

Wydajność przy 12-3,1-1,4 l / min (trzys-
topniowy) przy ciśnieniu 70-210-700 bar

2 min 26 sec
(M68 Bolt)

4 min 37 sec
(M80 Bolt)

8 min 05 sec
(M100 Bolt)

Agregat Wydajność 179050 179032 179080

Przykład 3:
Przykład 2: Typowa 3-stopniowa 
pompa 1-fazowa (np. Jetpro12.3)

Silnik 15 kW przy stałym 
przepływie 10 l / min, maksy-
malne ciśnienie 700 barów

50 sec 
(M68 Bolt)

1 min 24 sec
(M80 Bolt)

2 min 49 sec
(M100 Bolt)

Przewidywany czas dokręcenia śruby przy różnych 
typach narzędzi hydraulicznych.
(w oparciu o największy znamionowy rozmiar śruby - najgorszy przypadek)

Specyfikacja techniczna

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Opis narzędzia
Każde narzędzie hydrauliczne KVX składa się z obudowy, jednokierunkowej grzechotki nasadowej klucza, 
cylindra hydraulicznego, nasadki napędowej, nasadki siły reakcji i sworznia reakcyjnego.

Jednostka  
jednofazowa

Jednostka 
trójfazowa

*Moment przy końcowym skoku cylindra (wliczając tarcie).
* Aby uniknąć uszkodzenia zestawu narzędzi, maksymalne ciśnienie odciążające agregatu nie może być większe niż 575 barów.

W przypadku przepływów wyższych niż pokazano, należy zastosować większe zasilacze, tj. jednostki trójfazowe lub w inny sposób napędzane.  
Dla jednostki o stałym przepływie 10 l / min i maksymalnym ciśnieniu 700 barów (10 000 psi) zapotrzebowanie na moc wyniesie około 15 kW.  
Jednostka zasilająca o mocy 7,5 kW pozwoli w przybliżeniu podwoić czasy podane poniżej.

Istnieje jednak ograniczenie przepływu oleju, którym narzędzie może być zasilane, ze względu na wymiary węża wysokociśnieniowego i różne złącza. 
Dopuszczalny powinien być przepływ oleju do 12 l / min.
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3.  Rozpocząć operację dokręcania przy użyciu agregatu hydraulicznego. Zasilacz może działać w trybie  
automatycznym lub ręcznym, ale najłatwiej i najszybciej jest uruchomić w trybie automatycznym, jeśli  
jest dostępny w wybranym agregacie. 

4.  Obserwuj manometr ciśnienia agregatu pod kątem prawidłowego odczytu ciśnienia i zatrzymaj agregat,  
gdy cylinder jest całkowicie wsunięty. 

5.  Podczas dokręcania zaleca się pracę w trybie automatycznym, przy ciśnieniu odniesienia tuż przed  
końcem posuwu napędu (patrz uwaga 8. poniżej). 

6.  Odkręcanie można rozpocząć w trybie ręcznym na kilka posuwów w razie potrzeby (w celu sprawdzenia  
momentu luzowania), a następnie przejść do trybu automatycznego. 

7.  Bardzo ważne jest, aby mechanizm zapadkowy zawsze wykonywał pełne skoki cylindra. Najlepiej jest to 
uzyskać w trybie automatycznym, ponieważ funkcja agregatu odwraca działanie cylindra przy dużym 
wzroście ciśnienia  
oleju lub zatrzymaniu przepływu oleju (cylinder w położeniu krańcowym). 

8.  Najlepszym sposobem na odczytanie ciśnienia jest obserwacja wskazanego ciśnienia na manometrze agregatu tuż przed 
końcowym skokiem cylindra, gdy jest jeszcze w ruchu. W pozycji końcowej ciśnienie gwałtownie wzrośnie. 

Dokręcanie / odkręcanie jednej śruby
Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi 2 śrub powyżej, ale zwróć uwagę na poniższe sugestie 
dotyczące opcji reakcji w przypadku braku drugiej śruby.

Większość nowych systemów ma „otwór reakcyjny” w lemieszu lub zębie. Sworzeń 160093  
należy włożyć przez gniazdo narzędzia i do tego otworu. Gdy ma być dokręcona pojedyncza śruba,  
a nie ma „otworu reakcyjnego”, należy spróbować sięgnąć do innej śruby do gniazda reakcyjnego.  
Ta śruba nie musi być tego samego rozmiaru, co dokręcana.

Maksymalna odległość  dla „normalnej” siły reakcji wynosi 300 mm dla narzędzia 179080 i 200 mm dla obu narzędzi 179050 
i 179032. W przypadku przekroczenia tej odległości należy ustawić stałe lub stałe przejmowanie siły reakcji, stykając się z 
narzędziem możliwie najniżej (dolna płyta narzędzia).

Panel sterowania - zależny od modelu agregatu 
Zapoznaj się z instrukcją obsługi wybranego agregatu.

Konserwacja 
Jeśli widać, że do mechanizmu zapadkowego dostało się dużo żwiru lub piasku (zabrudzeń), narzędzie należy rozmontować, 
wyczyścić i ponownie nasmarować. Upewnij się, że sprężyny zapadki są prawidłowo osadzone w gniazdach sprężyn zapadki.

Jeśli potrzebne będą części zamienne, KVX posiada wszystkie cześci dostępne, a także może dostarczyć zestaw naprawczy 
zawierający prawdopodobnie wymagane mniejsze części.

Ważne jest, aby zapadki poruszały się swobodnie,  
dlatego wymagane jest regularne czyszczenie i  
konserwacja; jest to najlepszy sposób na  
zapewnienie długiego działania  
urządzenia.

Powerpack  
pressure gauge.
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Skok siłownika zawsze musi osiągać położenie końcowe przed 
odwróceniem, zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym.
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*)SPECJALNE NOTATKI
„Najlepsza praktyka” w zakresie napinania śrub.
Dla systemu 2-śrubowego: Istnieją dwa sposoby zapewnienia 
prawidłowego końcowego moment obrotowego
 - kąt dokręcenia śruby z pozycji wstępnie dokręconej i za pomocą 
odpowiedniego narzędzia wskazującego moment obrotowy. 
Istnieje dość dobra proporcjonalność między momentem obro-
towym a kątem skrętu śruby do systemu 2-śrubowego. W przy-
padku nierównych powierzchni styku może występować niewielka 
rozbieżność, ale jest to kompensowane poprzez zwiększenie kąta 
dokręcenia śruby. Testy laboratoryjne wykazały, że śruby KVX 
mogą być dokręcone znacznie powyżej zalecanego kąta bez awarii. 
Wspomniany powyżej wstępne dokręcenie momentem obrotowym, 
wykonuje się uderzając młotkiem w kluczu KVX do momentu gdy 
śruba jest dobrze osadzona. Tabelaryczne kąty i momenty obrotowe 
mogą być traktowane jako docelowe i używane, ale kąt dokręcenia 
będzie zwykle mniejszy niż wartości w tabeli (około 15-30 stopni).
Dla systemu 1-śrubowego: Na moment obrotowy uzyskiwany 
przez kątowe dokręcenie śruby wpływa kilka różnych czynników. 
Ma to związek z odchyleniami tolerancji między gniazdami śrub, 
powodującymi, że ząb znajduje się poza zakreserm końcowym 
zacisku - ponieważ nie jest prawidłowo osadzony. Także gdy ząb i 
lemiesz lekko odginają się podczas dokręcania śrub ze względu na 
szczelinę między zębem a lemieszem. Czynniki te przyczyniają się 
do większego kąta dokręcenia śruby niż w systemie 2-śrubowym. 
Doświadczenie pokazało również, że system 1-śrubowy wymaga 
większego naprężenia śruby, prawdopodobnie spowodowanego „os-
adzeniem” kołków kulowych. Zwiększa to również kąt dokręcenia. 
Gdy używane jest manometr wskazujący moment obrotowy, należy 
wstrzymaj dokręcanie zgodnie z zadanym momentem! Podane po-
dane tabele są w porządku, ale nie można oczekiwać dość dokładnej 

proporcji między kątem momentu obrotowego.
Najbezpieczniejszą i najbardziej niezawodną opcją napinania jest 
jednak jednoczesne użycie ZARÓWNO hydraulicznych wartości 
ustawienia ciśnienia zawartych w instrukcji narzędzia hydraulicz-
nego ORAZ metody „Obrótu momentu obrotowego”. W ten sposób 
jedna metoda zapewnia kontrolę bezpieczeństwa drugiej metody. 
Skuteczne rozwiązywanie problemów jest łatwiejsze w przypadku 
problemu z naprężeniem, a także zwiększa się bezpieczeństwo. 

Przy jednoczesnym stosowaniu obu metod (zęby 
bez kołka i płytki ścieralne):
n  Dokręć śruby do niższego z dwóch zalecanych parametrów - na 

przykład, jeśli zalecany obrót momentu obrotowego zostanie 
osiągnięty przed zalecanym ustawieniem ciśnienia, zatrzymaj się 
w tym punkcie (lub odwrotnie).

n  Zwróć uwagę na obrót momentu obrotowego i ciśnienie hydraulic-
zne w momencie przed zalecaną nastawą ciśnienia, zatrzymaj się 
w tym miejscu (lub odwrotnie).

n  Jeśli obydwa parametry mieszczą się w zakresie 20% podanych 
specyfikacji KVX, kontynuuj dokręcanie w trybie „ręcznym”, aż do 
osiągnięcia rzeczywistego zalecanego ciśnienia hydraulicznego.

n  Jeśli którykolwiek z dwóch parametrów (obrót momentu obro-
towego lub ustawienie ciśnienia hydraulicznego) jest mniejsze 
niż 80% zalecanej specyfikacji w tym momencie (gdy osiągnięty 
został drugi parametr), należy zapoznać się z poniższą instrukcją 
rozwiązywania problemów. Postępuj zgodnie sprawdzając 
rozwiązywanie problemów i, jeśli obie metodologie (obrót 
momentu obrotowego i ustawienie ciśnienia hydraulicznego) 
nadal różnią się o więcej niż 20%, napnij do niższego z dwóch 
określonych parametrów (zgodnie z instrukcją powyżej), zapisz 
wszystkie informacje i skontaktuj się z KVX w celu uzyskania 
dalszych porad.

Ze względów 
bezpieczeństwa KVX 
zaleca wymianę śrub 
co najmniej co 4 
zestawy nieodwra-
calnych zębów / płyt 
ścieralnych lub co 2 
zestawy odwracal-
nych zębów / płyt 
ścieralnych (tj. po 
4 dokręcaniach/ 
napinaniu).

Jeśli śruby są usz-
kodzone lub zużyte 
do mniej niż mini-
malna liczba gwin-
tów (patrz strona 6), 
wymienić śruby.

ŻYWOTNOŚĆ 
ŚRUB

* For M90 2-bolt system, tool 179080 may be selected due to increased loosening torque (due to rust floss of lubricant).

Tabela momentu obrotowego 179032 tool
Rozmiar 

śruby

Kołkowane komponenty Niekołkowane komponenty
Wstępny moment 

obrotowy 
dokręcenia

Kąt 1)
Końcowy moment 

obrotowy 
dokręcenia

przybliżona  
pozycja krańcowa  

skoku cylindra

Wstępny moment 
obrotowy 

dokręcenia
Kąt 1)

Końcowy  
moment obrotowy 

dokręcenia
przybliżona pozycja 

krańcowa skoku cylindra

M48 -  -  - - 375 Nm 90º 7500 Nm 67 bar
M52 600 Nm 150º 12000 Nm 107 bar 525 Nm 105º 10500 Nm -
M60 900 Nm 180º(+30º) 18000 Nm 161 bar 750 Nm 120º(+30º) 15000 Nm 134 bar
M68 1325 Nm 180º(+20º) 26500 Nm 237 bar 1125 Nm 120º(+20º) 22500 Nm 202 bar
M80 2200 Nm 180º(+20º) 44000 Nm 366 bar 1850 Nm 150º(+20º) 37000 Nm 330 bar

*M90 2925 Nm 180º(+20º) 58500 Nm 518 bar 2600 Nm 150º(+20º) 52000 Nm 465 bar

Tabela momentu obrotowego 179080 tool
Rozmiar 

śruby

Kołkowane komponenty Niekołkowane komponenty
Wstępny moment 

obrotowy 
dokręcenia

Kąt 1)
Końcowy moment 

obrotowy 
dokręcenia

przybliżona  
pozycja krańcowa  

skoku cylindra

Wstępny moment 
obrotowy 

dokręcenia
Kąt 1)

Końcowy  
moment obrotowy 

dokręcenia
przybliżona pozycja 

krańcowa skoku cylindra

M52 600 Nm 150º 12000 Nm 70 bar 525 Nm 105º 10500 Nm -
M60 900 Nm 180º(+30º) 18000 Nm 105 bar 750 Nm 120º(+30º) 15000 Nm 88 bar
M68 1325 Nm 180º(+20º) 26500 Nm 155 bar 1125 Nm 120º(+20º) 22500 Nm 132 bar
M80 2200 Nm 180º(+20º) 44000 Nm 240 bar 1850 Nm 150º(+20º) 37000 Nm 217 bar
M90 2925 Nm 180º(+20º) 58500 Nm 305 bar 2600 Nm 150º(+20º) 52000 Nm 305 bar

M100 4450 Nm 180º(+20º) 89000 Nm 410 bar 3650 Nm 150º(+20º) 73000 Nm 381 bar

Tabela momentu obrotowego 179050 tool
Rozmiar 

śruby

Kołkowane komponenty Niekołkowane komponenty
Wstępny moment 

obrotowy 
dokręcenia

Kąt 1)
Końcowy moment 

obrotowy 
dokręcenia

przybliżona  
pozycja krańcowa  

skoku cylindra

Wstępny moment 
obrotowy 

dokręcenia
Kąt 1)

Końcowy  
moment obrotowy 

dokręcenia
przybliżona pozycja 

krańcowa skoku cylindra

M36 -  -  - - 150 Nm 60º 3000 Nm 44 bar
M48 -  -  - - 375 Nm 90º 7500 Nm 110 bar
M52 600 Nm 150º 12000 Nm 176 bar 525 Nm 105º 10500 Nm 147 bar
M60 900 Nm 180º(+30º) 18000 Nm 263 bar 750 Nm 120º(+30º) 15000 Nm 220 bar
M68 1325 Nm 180º(+20º) 26500 Nm 388 bar 1125 Nm 120º(+20º) 22500 Nm 329 bar

Waga: 58 kg

Waga: 75 kg

Waga: 35 kg

1) Uzupełniające kąty dodane na podstawie zebranego  doświadczenia



Przypadek Możliwe przyczyny 
(sprawdzić) Środek zaradczy

1. Ogólna 
kontrola czy 
wartości 
nastawy 
momentu 
obrotowego 
i ciśnienia 
hydraulicz-
nego różnią 
się o więcej 
niż 20% po 
osiągnięciu 
pierwszego 
określonego 
parametru.

1. Czy zastosowano prawidłowe 
instrukcje obsługi  
narzędzia, ustawienie 
ciśnienia i wartości obrotów 
momentu obrotowego? 
(Niezwykle ważne jest, aby 
instrukcja narzędzia, tabela 
ustawień ciśnienia i obrót 
momentu obrotowego były 
zgodne z rzeczywistym 
narzędziem i rozmiarem 
używanej śruby. Błędy mogą 
być bardzo niebezpieczne)

a. Sprawdzić numer katalogowy narzędzia oraz rozmiar śruby
b. Sprawdzić, czy używane są prawidłowe informacje o rozmiarze narzędzia, 
ustawieniu ciśnienia i wymiarach śrub w tabeli na stronie 4. 
c. Ponownie sprawdź wartość momentu obrotowego dla śruby 
d. Jeśli nie są zgodne, znajdź prawidłowe instrukcje, ustawienie ciśnienia i obrót 
momentu obrotowego dla używanego narzędzia i śruby. 
e. Jeśli nie można zidentyfikować lub zweryfikować numeru części narzędzia, zwróć 
się o pomoc do KVX. (Zwróć uwagę na mase narzędzi na stronie 4)
 f. Jeśli wszystkie instrukcje są poprawne dla używanego narzędzia i śruby, przejdź 
do punktu „2”.

2.  Czy złącza 
wysokociśnieniowe są 
dokręcone?

Luźne złącza wysokociśnieniowe blokują lub ograniczają przepływ oleju.

3.  Czy użyto odpowiedniego 
smaru?

Zawsze zalecany jest użycie smaru  bez grafitu. Stosowanie innych samrów jak np. 
miedziany może mieć wpływa na współczynnik tarcia i nie zostanie osiągniety  pop-
rawny moment obrotowy To najprawdopodobnie spowoduje usterkę za która KVX nie 
ponosi odpowiedzialności. 

4.  Wadliwy manometr na 
agregacie?

Manometry mogą wskazywać niedokładnie (gdy szkodzenia podczas trasportu itp.) 
lub nawet podawać błędne wartości, gdy są połączone za długimi wężami i wysokim 
przepływem oleju. 
a.  Czy miernik był ostatnio kalibrowany / sprawdzany? (Sprawdź!)
b.  Jeśli tak nie jest, sprawdź miernik lub użyj innego skalibrowanego miernika.

5. Czy narzędzie lub agregat są 
uszkodzone lub zużyte?

W niniejszych instrukcjach przyjęto, że narzędzie i agregat są w dobrym stanie, 
skalibrowane i czyste (patrz „Konserwacja” powyżej dla narzędzia). Narzędzie ma dość 
prostą konstrukcję i wszelkie problemy powinny być łatwe do zidentyfikowania - jeśli 
nie masz pewności, poszukaj w wskazówkach. Agregat jest bardziej skomplikowany. 
Jeśli manometr został sprawdzony pod kątem dokładności i wszystkie funkcje działają 
zgodnie z instrukcją, jest mało prawdopodobne, aby to agreat był odpowiedzialny za 
błędy naprężenia. Jeśli jednak podejrzewasz problemy techniczne z agregatem, zleć 
jego sprawdzenie wykwalifikowanemu serwisantowi lub skontaktuj się z KVX w celu 
uzyskania dalszych instrukcji.

6.  Czy zęby lub lemiesz  są 
wygięte / zdeformowane?

Przy bardzo dużych obciążeniach może dojść do wygięcia zębów KVX podczas pracy. 
Przy ponownym montażu używanego zęba należy sprawdzić, czy obszar kontaktu 
zęba i lemiesza jest płaski. Jest również możliwa, choć bardzo rzadko, krzywizna 
zęba lub lemisza KVX podczas produkcji. Sprawdź, czy stykające się powierzchnie 
ząb + lemiesza są wzdłuż płaskie. Do takich kontroli można użyć „prostej krawędzi”. 
Skontaktuj się z KVX, aby uzyskać dopuszczalne tolerancje wypukłości i wklęsłości.

2. Zale-
cana wartość 
ciśnienia hy-
draulicznego 
jest osiągana, 
gdy odpow-
iedni obrót 
momentu 
obrotowego 
jest mnie-
jszy niż 80% 
zalecanej 
wartości

Wykonaj kontrole ogólną od puntku 1. do 4. powyżej a następnie wykonaj dalsze sprawdzenie w następujący sposób:

1.  Czy prawidłowo nasmarow-
ano śruby, stożki i gwinty?

Najczęstszym powodem nieosiągnięcia obrotu momentu obrotowego po osiągnięciu 
ustawienia ciśnienia jest „niewłaściwe smarowanie”. 
a.  Upewnij się, że używasz jednego z dwóch x autoryzowanych smarów powyżej.
b.  Upewnij się, że smar jest dokładnie wymieszany (zwłaszcza jeśli używany jest 

smar Molypan N)
c.  Upewnij się, że wszystkie powierzchnie śrub są pokryte - gwinty na śrubie i w le-

mieszu /zębie, stożki na śrubie i lemieszu / ząbie. (podczas gdy powierzchnie śrub 
muszą być dokładnie nasmarowane, upewnij się, że smar nie dostał się między 
powierzchnie styku lemiesza i zęba, ponieważ może to prowadzić do obluzowania 
zębów)

2.  Czy stożki, gwinty lub 
powierzchnie styczne zęba-
lemiesz są uszkodzone lub 
zanieczyszczone?

Widoczne uszkodzenia stożków, gwintów i powierzchni stycznych mogą prowadzić 
do problemów z napięciem i luzowywaniem zębów. Zanieczyszczenia (piasek, brud, 
wióry metalowe itp.) również mogą powodować podobne problemy. Przed ponownym 
naprężeniem upewnić się, że wszystkie gwinty, stożki i powierzchnie stykające się z 
zębami są czyste i nieuszkodzone (usunięte zadziory itp.).

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Odniesienie do ustawień % ciśnienia i % kąta momentu obrotowego ma zastosowanie tylko do systemów 
2-śrubowych (bez kołków).



Przypadek Możliwe przyczyny 
(sprawdzić) Środek zaradczy

3. Zadana 
wartość 
obrotu mo-
mentu obro-
towego jest 
osiągana, gdy 
odpowiednie 
ciśnienie 
hydrauliczne 
narzędzia 
jest mnie-
jsze niż 80% 
zalecanej 
wartości

Wykonaj kontrole ogólną od puntku 1. do 4. na górze tabeli i wykonaj dalsze spradzenie w następujący sposób:

1.  Sprawdzić, czy śruba nie 
jest uszkodzona lub zużyta

Jeśli śruba była wielokrotnie używana, pozostało na niej za mało gwintów lub 
została wcześniej dokręcona z nadmiernym momentem, należy ją wymienić. 
a.  Sprawdź, czy nie ma pęknięć lub nietypowych skrętów, rozciągnięć, przerzedzeń 

itp. w śrubie porównująć ją do nowej śruby.
b.  Sprawdź śrubę walcowa pod kątem zadziorów lub zaokrągleń itp. 
c.  Porównaj liczbę pozostałych gwintów śruby z wartościami podanymi w tabeli 

poniżej. (szczególnie w przypadku ładowarek kołowych gwinty śrub mogą zostać 
zużyte, co utrudnia lub uniemożliwia ponowne naprężenie. Poniższa tabela do-
tyczy szczególnie śrub zębów. Śruby lemisza mogą nie wymagać pełnego momentu 
obrotowego / naprężenia).

Jeśli parametry w a., b. lub c. powyżej nie są prawidłowe, należy wymienić śrubę.

Minimalna liczba gwintów do ponownego użycia śruby na zębach
  M80  --> 7  
  M68  --> 6  
  M60  --> 5.5  
  M48  --> 5  
  M36  --> 4.5  
  M27  --> 5.5  
  M20  --> 4 

2.  Sprawdź nasadki i punkty 
reakcyjne. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

a.  Upewnij się, że używane nasadki NIE SĄ USZKODZONE ANI PĘKNIĘTE i że są 
odpowiednie dla narzędzia hydraulicznego i dokręcanych śrub. 

b.  Sprawdź, czy punkty reakcji (łeb śruby, ściana boczna łyżki lub inna odpowiednia 
powierzchnia reakcyjna) są bezpieczne, nieuszkodzone i odpowiednie do operacji 
dokręcania (sprawdź gniazda reakcyjne jak powyżej).

Przy każdym użyciu narzędzia należy zachować szczególną ostrożność. Chociaż 
narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby było bardzo bezpieczne, nadal istnieje 
możliwość, że materiały mogą ulec uszkodzeniu lub może nastąpić utrata „uchwytu” w 
bardzo ciężkich warunkach pracy. Może to spowodować pęknięcie lub przemieszczenie części ze znaczną 
siłą. Należy używać kasku, okularów ochronnych, rękawic ochronnych i obuwia ochronnego. Zawsze, gdy 
wzrasta moment obrotowy, personel powinien oddalić się od miejsca, w którym znajduje się narzędzie, 
na co najmniej 2 metry i obsługiwać je zdalnie za pomocą panelu sterowania agregatu.

BEZPIECZEŃSTWO!

www.kvx.no

KOMATSU KVX LLC
Plogfabrikkvegen 9, 
4353 Klepp Stasjon, NORWEGIA
Tel.: +47 51 78 50 80
Fax: +47 51 78 50 81
E-mail:  kvx@kvx.no  
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