
Nabízíme kompletní portfolio nářadí pro utahování velkých 
šroubů včetně hydraulických předpínačů a hydraulických 
momentových klíčů stejně jako pneumatické a elektrické 
utahováky se snímačem momentu.

Chytrá řešení pro 
utahování velkých šroubů



https://bit.ly/SRBHA

https://bit.ly/TensorRevo

Utahování na moment i úhel, sběr dat

SRB HA je nejproduktivnější bateriový utahovák pro rozsah momentu 60-4000Nm, 
který přináší řadu funkcí, díky kterým je rychlejší, bezpečnější a chytřejší než jeho 
konkurence. SRB HA používá tenzometrický snímač momentu a jeho prověřený 
motor zajištuje vysokou utahovací rychlost. Utahovák je také vybaven dvojitou 
spouší, která minimalizuje riziko úrazu, což je velice vyjímečné řešení.

SRB HA
Chytrý bateriový utahovák 

Malý, lehký, rychlý

Utahovák Tensor Revo HA je prvním nářadím s tenzometrickým snímačem momentu 
na trhu s nejnižšími vibracemi, vysokými otáčkami při utahování, kompaktními 
rozměry a plnou sledovatelností dat o jednotlivých utaženích. Je revolucí v utahování 
velkých šroubů v rozsahu 60 až 8000 Nm.

Tensor Revo HA
Elektrický utahovák se snímačem momentu

https://bit.ly/SRBHA
https://bit.ly/TensorRevo


https://bit.ly/RTAdvance

https://bit.ly/ACPumps

https://bit.ly/wrenchRT  https://bit.ly/wrenchRTX

Lehké, kompaktní, výkonné

RT momentové hydraulické klíče  
představují skvělý poměr mezi  
výkonem a hmotností, kdy 9 modelů 
pokrývá utahovací rozsah od  
81 do 71180 Nm. RTX momentové 
hydraulické klíče s nízkým profilem 
těla nabízejí 6 velikostí hnacích hlav 
a široký rozsah výměnných kazet pro 
rozsah momentů od 348 do 43114 Nm.

Hydraulické momentové klíče
S výstupním čtyřhranem nebo nízkým profilem těla

Kompaktní, spolehlivé, výkonné

Nabídka pump pro hydraulické klíče, obsahuje 
9 elektrických a 4 pneumatické modely 
včetně jednoho modelu s certifikací ATEX. 
Vynikající systém chlazení a vysoký 
průtok oleje zajišťují  bezproblémové 
použití v náročném pracovním 
prostředí, vysoký výkon práce  
a spolehlivost. Můžete si vybrat
hydraulické hadice dle požadované 
délky od 4,5 do 30 metrů.

Hydraulické pumpy a hadice

Řízený, precizní, přesný

RTA nářadí je založeno na stejné platformě 
jako naše standardní RT a RTX nářadí, je však 
vybaveno snímači, které zajišťují snímání 
finálního utahovacího momentu a úhlovou 
rotaci výstupního čtyřhranu, s plnou 
sledovatelností dat o utažení.

RT advance
Řízený hydraulický utahovací systém

https://bit.ly/RTAdvance
https://bit.ly/ACPumps
https://bit.ly/wrenchRT
https://bit.ly/wrenchRTX


https://bit.ly/TensioPump

https://bit.ly/HydraulicNuts

https://bit.ly/ACdetachable
https://bit.ly/ACAirbac
https://bit.ly/ACWindTB

Bezpečné, lehké, kompaktní

Naše pumpy jsou dostupné jako pneumatické, 
elektrické nebo ruční, včetně modelu  
s certifikátem ATEX a s maximálním pracovním 
tlakem až 2275 bar.  Jsou navrženy tak, aby 
splnily nejnáročnější požadavky na výkon 
a spolehlivost. Můžete si vybrat hydraulické 
hadice dle požadované délky od 1 do 6 metrů, 
nebo dle konkrétního požadavku.

Pumpy a hadice předpínačů Tentec

Kompaktní, rychlé a spolehlivé

Hydraulické matice nahrazují stávající 
konvenční matice při poskytnutí rychlého 
a přesného předepnutí včetně zlepšení 
integrity spoje. Standardní rozsah pokrývá 
šrouby M22 až M150 se 190 až 5655 kN. 
Pokud nevyhovuje jedno z našich  
standardních řešení, navrhneme  
a vyrobíme řešení na míru dle konkrétního 
zákaznického požadavku.

Permanentní předpínače Tentec
Hydraulické matice

Výkonné, bezpečné, spolehlivé

Díky dlouholetým zkušenostem nabízíme nejširší 
portfolio předpínačů, které pokrývají všechna 
průmyslová odvětví jako např. rafinérie, 
plynárenství, energetiku, nebo 
aplikace pod vodní hladinou. Náš 
standardní rozsah pokrývá šrouby 
M20 až M100 od 227 do 4653 kN. 
Pokud nevyhovuje jedno z našich standardních 
řešení, navrhneme a vyrobíme řešení na míru 
dle konkrétního zákaznického požadavku. 

Snímatelné předpínače Tentec
Hydraulické předpínače šroubů

https://bit.ly/TensioPump
https://bit.ly/HydraulicNuts
https://bit.ly/ACdetachable
https://bit.ly/ACAirbac
https://bit.ly/ACWindTB


https://bit.ly/ACRTP

https://bit.ly/ACLMS8

https://bit.ly/ACTWrench

Rychlý, přesný, kompaktní

Náš lehký RTP utahovák vás překvapí, 
ano, jeho skvělý poměr váha - výkon 
vyniká nad jinými, utahovací rozsah je 
od 320 do 8100 Nm. Se štíhlým tělem 
převodovky je nejmenším na trhu a má 
velmi nízké vibrace a hlučnost.

RTP řada
Pneumatický utahovák pro velké momenty

Bezpečné, dokonalé, spolehlivé

Tyto utahováky jsou vybaveny 
pokrokovým rázovým mechanismem, 
který zajišťuje nízkou hladinu 
vibrací a snižuje zatížení 
operátora, což je spolu  
s dokonalým systémem mazání 
dělá bezpečným a spolehlivým 
nástrojem. Utahovací rozsah této řady  
je od 7 do 5500 Nm.

LMS řada
Rázové utahováky 

Ruční momentové klíče Atlas Copco jsou vyráběny 
podle světových standardů a nabízejí přesnost  
+/- 4% dle normy EN ISO 6789:2017. Tyto 
momentové klíče mohou být požívány samostatně 
nebo společně s Atlas Copco rázovými utahováky 
pro zajištění utažení spoje na správný moment. 
Řada ACTW zahrnuje 5 modelů pro rozsah 
momentu 5-1000Nm.

ACTW momentový klíč
Pro přesné ruční utahování

https://bit.ly/ACRTP
https://bit.ly/ACLMS8
https://bit.ly/ACTWrench


https://bit.ly/ACflangespreader

https://bit.ly/Nutsplitter

Lehké, kompaktní, výkonné

S jedinečným poměrem váha-výkon, kompaktními mobilními rozměry a bezpečnou 
manipulací naše rozpínače přírub pokryjí veškeré vaše požadavky. Na výběr jsou 
varianty s rozpínací silou 8T nebo 14T.

Rozpínače přírub
Mechanické nebo hydraulické

Ergonomické, kompaktní, výkonné

Kombinace ostrého hrotu a hydrauliky poskytuje efektivnější způsob odstranění 
matice než jiné konvenční způsoby. Nabízíme 5 standardních typů, které pokrývají 
rozměry matic od 17,5 do 80 mm a nestandardní rozměry až do 115 mm. 

Střihače matic
Hydraulický systém

https://bit.ly/ACflangespreader
https://bit.ly/Nutsplitter


https://bit.ly/BoltingDemovan

acta.ee@atlascopco.com

Pronájem nářadí na utahování velkých šroubů od Atlas Copco je perfektní řešení pro 
plánovanou údržbu nebo v případě, že pronájem je cenově výhodnější variantou 
pro vaši firmu než nákup nového nářadí. Náš zkušený tým vám pomůže s výběrem 
nejvhodnějšího nářadí pro vaši aplikaci, které vám pomůže snížit náklady a zajistí 
vysokou kvalitu práce. 

Pronájem nářadí na utahování  
velkých šroubů

Chcete vidět a vyzkoušet naše produkty? 

Kontaktuje nás pro naplánování prezentace našich řešení pro utahování velkých 
spojů přímo u vás.

Předváděcí Bolting demovan

https://bit.ly/BoltingDemovan
mailto:acta.ee%40atlascopco.com?subject=


Atlas Copco Tools Eastern Europe

Elektrárenská 4, 
831 04 Bratislava, Slovensko
acta.cz@atlascopco.com

www.atlascopco.cz
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