
Correcte frequentie:

Dagelijks gebruik: 
jaarlijks opnieuw afstellen

Maandelijks gebruik: 
afstelling om de 2 jaar

Sporadisch gebruik: 
afstelling om de 3 jaar

CALIBRATION SERVICE

WERK STEEDS MET CORRECT AFGESTELDE 
& GECERTIFICEERDE MOMENTSLEUTELS! 
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MODE D’EMPLOI

INSTRUCCIONES

GEBRUIKSAANWIJZING

INSTRUKCJA OBSLUGI
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GEBRUIKSAANWIJZING

PLINSTRUKCJA OBSLUGI

DE WAARDE VAN HET AANHAALMOMENT 
INSTELLEN:
Deblokkeer de knop (op het uiteinde van de handgreep) door hem tegen 
de klok in te draaien. (Fig. 1)

Draai de verstelknop tot het gewenste aanhaalmoment. (Fig. 2)

Blokkeer de knop door hem met de klok mee te draaien. (Fig. 3)

Houd de sleutel niet te lang op hoge waarden, om  de aanhaalprecisie niet 
te schaden.

1) Draai de verstelknop niet vooraleer de knop te hebben ged
blokkeerd.

2) Onder- en overschrijd de minimum- en maximumwaarde die op de
schaal staan niet tijdens het afstellen.

Als de voorschriften van de punten 1) en 2) niet in acht genomen worden, 
gaat het afstelmechanisme kapot.

Het wordt aanbevolen om om de 12 maanden gebruik of om 
de 5000 cycli te laten controleren of de sleutel nog goed 
afgesteld is.

USTAWIENIE MOMENTU OBROTOWEGO:
Odblokować rękojeść obracając pokrętło w stronę przeciwną do ruchu
wskazówek zegara (Rys.1).
Obracając rękojeść wybrać i ustawić na podziałce skali odpowiednią 
wartość momentu obrotowego (Rys.2).
Zablokować rękojeść obracając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara (Rys.3).

Dla zapewnienia dokładności momentu obrotowego nie wolno pozostawiać 
na dłuższy okres czasu klucza nastawionego na wysokie wartości momen-
tu obrotowego.

1)  Nie należy obracać rękojeścią jeśli pokrętło jest zablokowane
pokrętłem.

2) Podczas regulacji i ustawiania absolutnie nie wolno przekraczać
wartości minimalnych i maksymalnych określonych na skali.

Jeśli ostrzeżenia 1) i 2) nie są przestrzegane, mechanizm regulacji mo-
mentu obrotowego może zostać uszkodzony.

Zaleca się aby kalibrować klucz co 12 miesięcy lub co 5000 
cykli roboczych.

ISTRUZIONI PER L’USOI

EN INSTRUCTIONS FOR USE

  P INSTRUÇÕES DE USO
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M
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1 momentsleutels 606 
worden steeds geleverd 
met ISO 6789 certifi caat 
(4% tolerantie)

FIVE TOOLS DRAAGT
VERDER ZORG VOOR:
➡       De kalibratie van al uw momentsleutels

onder garantie. 

➡       De justifi ëring van de momentsleutel onder 
garantie indien de tolerantie meer dan een 
afgesproken percentage ( 4 - 7 % ) bedraagt. 

NIEUW: ISO-CERTIFICATIE
➡      ISO kalibratie & justifi ëring voor al uw 

momentsleutels.

➡      Markering van de momentsleutel: label met 
serie-nr of identifi catienummer + kalibratie 
datum indien gevraagd. 

➡      2 mogelijke certifi caten: 
  ISO 6789 Standaard certifi caat of 

certifi caat BELAC ( ISO 17025) 
voor veeleisende toepassingen. 

➡       ISO-certifi caat met gedetailleerd rapport. 

➡       Een voordelig tarief. 

➡      Snelle service ( maximum 10 werkdagen ).

Correct gebruik 
momentsleutel  606:



•     CERTIFICAAT: 

❏ ISO 6789 certifi caat 

❏ BELAC certifi caat

•     TAAL CERTIFICAAT: 

 ❏ NL  ❏ FR  ❏ EN 

•     GEWENSTE TOLERANTIE:

❏ 4 % 

❏ 6 % ❏ 7 %  ❏……%

•     MARKERING OP LABEL: 

❏ identifi catienr. zonder datum

 ❏ identifi catienr. met kalibratie datum 

•      KALIBRATIE – FREQUENTIE:  

❏ 6m ❏1jr ❏ 2jr ❏ 3jr

•      MELDING BIJ VOLGENDE 
KALIBRATIE DOOR FIVE NV*: 

 ❏ JA  ❏ NEEN

 TARIEVEN 
( inclusief label, kalibratie, eventuele 
justifi ëring, certifi caat en rapport - inclusief trans-
port tussen fi ve nv en de gebruiker/grossier )

 ➡       0 – 1000 NM (ISO 6789)

  ❏  X     1 richting € 65,00 

  ❏  X   2 richtingen € 92,00

 ➡       0 - 500 NM (BELAC)

  ❏  X     1 richting € 79,00 

  ❏  X   2 richtingen € 99,00 
 

 ➡        > 1000 NM
   OP AANVRAAG

 ➡       * Melding door FIVE NV:
    € 2,00 per kalibratie
   

AANVRAAGFORMULIER ISO CERTIFICATIE

FIVE N.V. 
Nijverheidsstraat 3b
8020 OOSTKAMP

info@ckfi ve.be - www.ckfi ve.be
Tel. 050 31 82 62 - FAX 050 31 94 41

Datum verzending momentsleutels naar FIVE NV

...............................................................................

Naam van de gebruiker: .............................................

Adres: .....................................................................

TEL. : .......................................................................

Stempel fi rma voor terugbezorging & facturatie tegen rembours: +BTW n°:

prijzen exclusief BTW

Stempel fi rma:

DOCNR. FCATISONL


