
Atlas Copco oferă o gamă largă și diversă de soluții 
pentru înșurubare, printre care: tensionatoare și 
chei hidraulice, chei pneumatice cât și chei electrice 
cu traductoare de cuplu.

Soluții Smart 
pentru înșurubare



https://bit.ly/SRBHA

https://bit.ly/TensorRevo

Colectare de date, strategii de cuplu și unghi

Cheia SRB HA este cea mai productivă cheie cu acumulatori din lume, aceasta acoperind 
o plajă de cupluri de la 60 Nm și până la 4000 Nm. Tehnologia folosită îi permite să 
fie mai rapidă, mai sigură și mai intuitivă decât orice altă soluție competitoare. Spre 
exemplu, cheia SRB HA utilizează tehnologia motorului Tensor, dovedită a fi cea mai 
eficientă în industre în ceea ce privește viteza mare de strângere. De asemenea, cheia 
este dotată și cu două declanșatoare ce au rolul de a reduce riscul de accidentare la 
nivelul mâinilor, aceasta fiind singura cheie de pe piață cu o astfel de funcționalitate.

SRB HA
Cheie electrică Smart cu acumulatori 

Ergonomică, rapidă și ușoară

Tensor Revo HA este prima cheie de pe piață dotată cu un traductor de cuplu, iar 
caracteristici precum plaja de cupluri de la 60 Nm la 8000 Nm, nivelul extrem de mic de 
vibrații, viteza mare de strângere, construcția robustă și trasabilitatea completă a datelor îi 
permit acestei chei să revoluționeze pentru totdeauna procesul de strângere controlată.

Tensor Revo HA
Cheie electrică cu traductor de cuplu

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


https://bit.ly/RTAdvance

https://bit.ly/ACPumps

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

Ușoare, compacte, dar și foarte puternice, 
cheile RT cu pătrat de antrenare au un raport 
putere-greutate excelent și vin într-o varietate 
de 9 modele ce acoperă plaje de cuplu 
de la 81 Nm la 71180 Nm. Modelul 
RTX, inelar, conferă o gamă largă de 
hexagoane concepute să acopere 
o mare diversitate de aplicații cu 
acces dificil. Modelul are 6 capete de 
acționare ce acoperă plaje de cuplu de la 
348 Nm la 43114 Nm.

Chei hidraulice
Chei cu pătrat de antrenare și inelare

Cu 9 modele cu alimentare electrică și 4 modele 
cu alimentare pe aer comprimat, inclusiv 
modele cu certificare ATEX,  gama de 
pompe hidraulice acoperă toate nevoile 
posibile. Sistemul de răcire cu ulei și 
debitul mare de ulei sunt concepute 
pentru a îndeplini cele mai înalte 
cerințe de performanță și fiabilitate. 
Puteți alege furtunurile care să se 
potrivească aplicației dvs. dintr-o gamă 
de la 4,5 la 30 metri.

Pompe hidraulice pentru chei & furtunuri
Compacte, fiabile și eficiente

Control, precizie și acuratețe, așa se poate 
descrie pe scurt cheia RTA. Aceasta utilizează 
platformele cheilor RTX și RT, însă este 
prevăzută cu senzori adiționali ce permit 
cheii să măsoare cuplul final rezultat, 
precum și unghiul de rotație al piuliței, 
conferind astfel trasabilitate completă a 
procesului de strângere.

Sistemul RT Advance
Cheie hidraulică cu control al datelor

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

Pompele noastre pentru tensionare sunt 
disponibile în varianta electrică, alimentată 
cu aer comprimat sau manuală, inclusiv cu 
versiuni certificate ATEX, și lucrează până la o 
presiune maximă de 2275 bar. Pompele sunt 
concepute pentru a îndeplini cele mai exigente 
cerințe de performanță și fiabilitate. Alegeți 
unul dintre modelele disponibile de furtunuri 
de la 1 până la 6 metri sau optați pentru 
dimensionare la comandă. 

Pompe hidraulice pentru 
tensionare & furtunuri 

Compacte, fiabile și rapide. Piulițele 
hidraulice au fost concepute pentru a înlocui 
piulițele standard existente, astfel încât să 
ofere acuratețe, operare rapidă, dar și o 
îmbunătățire considerabilă a etanșeității. 
Gama standard acoperă de la M22 la M150 
cu o încărcare de la 190 la 5655 kN. Similar 
tensionatoarelor detașabile, se pot proiecta și 
executa piulițe hidraulice la comandă, special 
pentru aplicația dvs.

Tensionatoare permanente
Piulițe hidraulice

Puternic, fiabil și sigur. Anii de experiență ne-au permis 
să furnizăm cel mai diversificat portofoliu de 
tensionatoare ce acoperă toată gama de 
industrii: de la cea de petrol și gaze, până la cea 
energetică și eoliană. Gama noastră standard 
cuprinde bolțuri de la M20 la M100 
cu încărcări de la 227 kN până la 
4653 kN. Totuși, dacă această gamă 
nu cuprinde și aplicația dvs., noi putem proiecta 
și executa tensionatoare la comandă conform 
cerințelor dumneavoastră. 

Tensionatoare detașabile
Tensionatoare hidraulice

Sigure, ușoare și compacte

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

Rapide, compacte și precise. Greutatea 
redusă a cheii RTP vă va surpinde, însă 
raportul dintre greutate și puterea 
oferită îi permit acestei chei să se facă 
remarcată în fața altor echipamente 
similare, având un cuplu de strângere 
ce pornește de la 320 Nm și ajunge 
până la 8100 Nm. Deși este printre cele 
mai compacte soluții disponibile pe piață, 
reușește să asigure un nivel foarte mic de 
vibrații și zgomot.

Seria de chei RTP
Chei pneumatice pentru cupluri mari

Rapide, fiabile, de ultimă generație. Datorită 
tehnologiei de ultimă generație a 
mecanismului de impact ce ajută 
la reducerea vibrațiilor și a 
efortului depus de operator, 
dar și sistemului de retenție a 
agentului de gresare, seria de 
chei cu impact LMS conferă mai 
multă siguranță și fiabilitate. Aceste  
chei au o plajă de cupluri de strângere  
de la 7 Nm la 5500 Nm.

Seria de chei LMS
Chei pneumatice cu impact 

Cheile dinamometrice Atlas Copco sunt proiectate 
pentru a îndeplini standardele globale, oferind o 
acuratețe de +/- 4%, în conformitate cu stadardul 
EN ISO 6789:2017. Cheile pot fi folosite ca soluție 
de sine stătătoare sau împreună cu cheile cu impact 
Atlas Copco pentru a asigura o strângere corectă 
pentru aplicațiile necritice. Varietatea seriei se 
întinde de la 5 Nm până la 1000 Nm. 

Cheile dinamometrice ACTW
Strângerea manuală la potențialul ei maxim 

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


https://bit.ly/ACflangespreader

https://bit.ly/Nutsplitter

Ușoare, compacte, dar totuși puternice, despărțitoarele de flanșe oferă raportul ideal 
între mărimea compactă și puterea oferită, de la 8T la 14T. Concepute cu un sistem 
de siguranță împotriva accidentărilor la nivelul mâinilor, despărțitoarele de flanșe 
Atlas Copco acoperă toate nevoile dvs.

Despărțitoare de flanșe
Cu acționare mecanică sau hidraulică

Combinația dintre vârful de tăiere ascuțit și design-ul special al camerei oferă o tăiere 
mai eficientă prin despicarea spre exterior a piuliței, mai degrabă decât strângerea 
piuliței pe șurub. Gama standard oferă 5 modele pentru piulițe de la 17,5 la 80 mm, 
cu posibilitatea de a crea la comandă dimensiuni de până la 115 mm A/F.

Spărgătoare de piulițe, hidraulice
Ergonomice, compacte și puternice

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


https://bit.ly/BoltingDemovan

acta.ee@atlascopco.com

Soluțiile oferite spre închiriere de către Atlas Copco reprezintă alegerea ideală pentru 
mentenanța planificată sau chiar pentru situațiile în care închirierea unor echipamente 
este o opțiune mai eficientă din punct de vedere al costurilor. Echipa noastră de 
specialiști vă poate recomanda cea mai bună soluție pentru aplicația dvs., orientată către 
economisirea bugetului, astfel încât să beneficiați de servicii de cea mai înaltă calitate.

Închiriere de soluții de strângere și  
tensionare

Vrei să vezi și să testezi soluțiile noastre? 

Contactează-ne pentru a programa o prezentare completă a soluțiilor noastre de 
strângere la cuplu și tensionare, direct la punctul tău de lucru. 

Demovan-ul Atlas Copco

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


Atlas Copco Tools Eastern Europe

Elektrárenská 4, 
831 04 Bratislava, Slovakia
acta.ro@atlascopco.com
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