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

Utahování
velkých šroubů



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

http://bit.ly/RTAdvance

Kompaktní, spolehlivé, výkonné

Rozsah modelů, čítající 9 hydraulicko-
elektrických a 4 pneumatické typy 
s certifikací ATEX, pokrývá veškeré 
vaše potřeby. Chladič oleje 
a vysokoprůtokový systém 
zajišťují použití pro 
nejnáročnější požadavky 
na výkon a spolehlivost. Můžete 
si vybrat hydraulické hadice dle 
požadované délky od 4,5 
do 30 metrů.

Hydraulické pumpy a hadice

Lehké, kompaktní, výkonné

RT momentové hydraulické klíče 
představují skvělý poměr mezi 
výkonem a hmotností, kdy 9 typů 
pokrývá utahovací rozsah od 81 
do 71180 Nm. RTX momentové 
hydraulické klíče s nízkým profilem 
těla nabízejí široký rozsah kazet se  
6 hnacími hlavami, utahovací 
momenty 348 až 43114 Nm.

Hydraulické momentové klíče
S výstupním čtyřhranem a nízkým profilem těla

http://bit.ly/wrenchRT       http://bit.ly/wrenchRTX

http://bit.ly/RTAdvance
http://bit.ly/wrenchRT
http://bit.ly/wrenchRTX


Bezpečné, lehké, kompaktní

Naše pumpy jsou dostupné jako 
pneumatické, elektrické nebo ruční, 
včetně certifikátu ATEX, s maximálním 
pracovním tlakem 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 předepínačů Tentec

http://bit.ly/hydraulicnuts

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 předepínače Tentec
Hydraulické matice

Výkonné, bezpečné, spolehlivé

Díky dlouholetým zkušenostem nabízíme nejširší 
portfolio předepínačů, které pokrývají všechna 
průmyslová odvětví jako např. rafinérie, 
plynárenství, energetiku, nebo podmořský 
průmysl. 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 předepínače Tentec 
Hydraulické předepínače šroubů

http://bit.ly/ACdetachable

http://bit.ly/hydraulicnuts
http://bit.ly/ACdetachable


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

http://bit.ly/ACRTP

Bezpečné, dokonalé, spolehlivé

Jsou vybaveny pokrokovým rázovým 
mechanismem, který redukuje 
zatížení a vibrace pro operátora, 
což jej spolu s dokonalým 
systémem vnitřního mazání 
dělá bezpečným a spolehlivým, 
utahovací rozsah od 7 do 5500 Nm.

LMS řada
Rázové utahováky

http://bit.ly/ACLMS8

Malý, lehký, rychlý

Utahovák Tensor Revo HA je 
prvním nářadím se 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 390 až 8000 Nm.

Tensor Revo HA
Elektrický utahovák se snímačem momentu

http://bit.ly/TensorRevo

http://bit.ly/ACRTP
http://bit.ly/ACLMS8
http://bit.ly/TensorRevo


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

http://bit.ly/ACflangespreader

Chcete vidět a vyzkoušet naše produkty? 

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

Předváděcí Bolting demovan

http://bit.ly/CZboltingdemovan

Ergonomické, kompaktní, výkonné

Kombinace ostrého hrotu a hydrauliky 
poskytuje stříháním efektivnější způsob 
odstranění matice než jiné konvenční 
způsoby. Nabízíme 5 standardních 
typů, které pokrývají matice do M80 
a nestandardní rozsah 
do 155mm A/F.

Střihače matic
Hydraulický systém

http://bit.ly/Nutsplitter

http://bit.ly/ACflangespreader
http://bit.ly/CZboltingdemovan
http://bit.ly/Nutsplitter
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