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MicroClick momentnøkkel MC 15

For momenter fra 3 til 15Nm.

Automatisk hurtigutløsning ved  stramming 
av skruene: Klikksignal indikerer at det valg-
te dreiemoment er nådd. Forinnstilling av 
dreiemomentet ved å innstille den riflede rin-
gen på enden av håndtaket, samt fiksere po-
sisjonen ved å skyve den på plass. Lett leselig 
skala med vindu.
 Ekstra mikroskala for finjustering: 1 rotasjon = 
1 Nm. Skala ring med 0.10 Nm inndeling.  Med 
1/4" firkant (6,3 mm) for pipefeste  samt fjærbe-
lastet holder  for å holde 1/4" (6,3 mm) standard 
biter på plass. Nøyaktighet + / - 6%. Total leng-
de 165 mm.

NO 23 347 

Finjustering: 1 rotasjon = 2 Nm. Skalert ring med 0,2 Nm innstillingstrinn. På 
baksiden er det 1/4" feste for T-håndtak (inkludert i leveransen). Ellers identisk 

med MC 5 som beskrevet til venstre.
NO 23 348

MicroClick  moment skrutrekker MC 5

For momenter fra 1 til 5 Nm.

MicroClick dreiemoment skrutrekker MC 10

For 2 til 10 Nm.

Automatisk hurtigutløser ved tiltrekking skruer: 
Tydelige hørbart og følbart klikk signal når det 
valgte dreiemoment er nådd. Forhåndsinnstil-
ling av dreiemoment ved å rotere den rillede 
ringen på håndtaket (låsbar). Synlig skala i vin-
duet. 50 mm langt slankt skaft med magnetisk 
holder for 1/4" (6,3 mm) standard bits. Inkluderer 
adapter med 1/4" mannlig sekskant nøkkel til 
1/4"mannlig firkant for piper. Nøyaktighet +/- 
6%. Total lengde 170 mm. Vekt 135 g.
NO 23 343 

MicroClick dreiemoment skrutrekker MC 2

For momenter fra 0,4 til 2Nm.

De avbildede dreiemoment skrutrekkere og momentnøklene 
er presisjonsverktøy. De leveres i en praktisk 

oppbevaringsboks for god beskyttelse.

Med 1/4"-firkantfeste og omstillbar til 
høyre og venstre løp.

Selvlåsende fjærbelastet 
adapter for 1/4" standard 

bits er inkludert.

Alle deler er gjenstand for enkelvis 
kalibrering og sluttkontroll. Produkt 
identifikasjon ved permanent  
laser-gravert serienummer.

Lett leselig analog skjerm
 med ekstra mikro-skala for finjustering.

To nye moment skrutrekkere kompletterer vårt utvalg 

av MicroClick presisjonsverktøy.

For profesjonelt bruk ! 

2 ÅRS 
GARANTI

Merk:

Ett godt formet ergonomisk 
skrutrekker håndtak gjør det 
mulig å betjene momenter fra 6 til 
8Nm manuelt. For større momenter har 
MC 10 en 1/4" firkantet feste på enden av 
håndtaket hvor det kan settes inn et T-håndtak 
eller skralle.

Automatisk hurtigutløser ved tiltrekking skruer: Tydelige hør-
bart og følbart klikk signal når det valgte dreiemomentet er 
nådd. Forhåndsinnstilling av dreiemoment ved å rotere den 
rillede ringen på håndtaket (låsbar). Skala med lett synlig ekstra 
mikroskala i vinduet. Skala ring med 0.4Nm innstillings trinn  og  
1/4" firkant (6,3 mm) med adapter for bruk av 1/4" standard bits. 
Vender for høyre- og venstrerotasjon. Nøyaktighet +/- 4%. Total 
lengde 195 mm.
NO 23 345 


