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Atlas Copco Tools neemt ervaringen van gebruikers mee in zijn nieuwe generatie 
gereedschappen  

"Deze impulsschroevendraaier is de nieuwe 
maatstaf"  
Atlas Copco Tools heeft zijn klanten gevraagd naar de 'ideale impulsschroevendraaier' 
en daar behoorlijk uiteenlopende antwoorden op gekregen. Nu heeft de gereedschap 
fabrikant de wensen van zijn gebruikers verwerkt in de nieuwe Ergopulse PTI-
modellen. 

ESSEN, 13 SEPTEMBER 2018. "Lagere totale operationele kosten en meer 
productiviteit, een nog langere gebruiksduur en een nog betere ergonomie ... onze 
ontwikkelaars hebben voor de nieuwe impulsschroevendraaier een flinke wensenlijst 
meegekregen", vertelt Michael Kierakowicz. "De eisen van onze klanten waren soms 
tegenstrijdig, maar ons R&D-team heeft ook een aantal bijzondere wensen kunnen 
vervullen.  Met de Ergopulse PTI hebben we nu een serie die voortbouwt op de successen 
van de eerdere PTX-machines", aldus de productmanager voor montagegereedschap bij 
Atlas Copco Tools in Essen.  

Sterke punten: ergonomie en een nieuw Torque Boost System 

Van alle voordelen noemt Kierakowicz als eerste de ergonomische pluspunten: "De PTI-
machines zijn nagenoeg vrij van reactiemomenten. Dat bespaart de bediener onnodige 
belasting op de handen en armen. De nieuwe constructie produceert bovendien minder 
trillingen en is nog evenwichtiger. Dat betekent minder vermoeidheid bij medewerkers."  

Uit de reacties van de eerste testklanten komen nog meer gebruiksvriendelijke 
eigenschappen naar voren: bij de drukstarter hoeft er minder kracht te worden gezet, en 
de handgreep staat in een natuurlijke hoek voor menselijke handen. Dat maakt de PTI's 
ook aantrekkelijk voor werkzaamheden boven het hoofd. 

De ingenieurs en ontwerpers van het ontwerpteam hebben zich ook gericht op een zo 
hoog mogelijke productiviteit en zo laag mogelijke totale operationele kosten: "Het 
nieuwe Torque Boost System in de hydraulische impulscel van de moeraanzetter komt 
sneller op het gewenste koppel dan ooit tevoren. We hebben er een patent op 
aangevraagd!" 

Innovatief en duurzaam  

Bovendien, zegt Kierakowicz, zijn de onderhoudsintervallen nu, afhankelijk van de 
gebruiksomstandigheden, tot vijf keer zo lang, wat de kosten aanzienlijk omlaag brengt. 
In combinatie met de robustere en betrouwbare automatische afslag wordt ook de 
montageprecisie hoger, en er zijn minder afwijkingen van het gemiddelde koppel, wat de 
schroefkwaliteit nog verder verhoogt. 
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Op verzoek verzorgt Atlas Copco Tools voor elke PTI-gereedschap natuurlijk ook een 
correcte inbedrijfstellingsprocedure en een op maat gemaakt onderhoudsprogramma 
gedurende de hele levensduur van het gereedschap. Zo kan deze altijd het optimale 
vermogen blijven leveren. 
Dat dat leven heel wat jaren kan duren, daar twijfelt Michael Kierakowicz niet aan: "Ons 
doel was echt om de PTI op te bouwen als robuuste en duurzame machine voor zware 
werkomgevingen."  
 
Dat illustreert hij met twee concrete voorbeelden: "We hebben de behuizing op kritieke 
punten verstevigd zonder het totale gewicht te verhogen. En het risico op eventuele 
olielekkage hebben we met een compleet nieuw soort afdichting aanzienlijk omlaag 
gebracht." De PTI-moeraanzetters voor koppels van 8 tot 150 Nm met diverse maten van 
aandrijfvierkanten zijn vanaf nu verkrijgbaar. Daarnaast lopen er al voorbereidingen voor 
modellen met nog hogere koppels.  
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"Bij onze productontwikkelaars stonden productiviteit en een lange levensduur centraal. 
De nieuwe impulsschroevendraaiers uit de PTI-serie voldoen behoorlijk precies aan die 
doelstellingen", aldus Michael Kierakowicz, productmanager voor 
montagegereedschappen bij Atlas Copco Tools Central Europe GmbH in Essen.  

 

   

Compact, sterk en snel: de nieuwe impulsschroevendraaiers uit de PTI-serie van Atlas 
Copco Tools monteren praktisch zonder reactiemoment, en daardoor bijzonder 
ergonomisch.  
(Foto's: Atlas Copco Tools Central Europe GmbH)  
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De nieuwe montagegereedschappen uit de PTI-serie van Atlas Copco Tools werken 
nagenoeg zonder reactiemoment. Het zijn diepgaande doorontwikkelingen van de eerdere 
Ergopulse PTX-serie en bouwen voort op het succes van deze modellen 
impulsmoeraanzetters: de Torque Boost-techniek in de handzame apparaten – waarvoor 
het patent inmiddels is aangevraagd – verkort de schroeftijden nog eens flink in 
vergelijking met eerdere modellen, en de onderhoudsintervallen zijn met een factor 5 
verlengd. Voor gebruikers betekent dit – in combinatie met een groot aantal 
verbeteringen aan technische details – aanzienlijke voordelen op het gebied van 
productiviteit en kosten.  
(Foto: Atlas Copco Tools Central Europe GmbH)  
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OVER ATLAS COPCO 

 
Het industrieconcern Atlas Copco biedt wereldwijd toonaangevende oplossingen voor 
duurzame productiviteit. De bedrijvengroep ondersteunt zijn klanten met innovatieve 
producten en diensten op het gebied van compressor-, vacuüm- en persluchttechniek, 
generatoren, pompen, industriële gereedschappen en montagesystemen. Atlas Copco legt een 
bijzondere focus op productiviteit, energie-efficiëntie, veiligheid en ergonomie. 

 
Het concern is in 1873 opgericht, heeft zijn hoofdkantoor in het Zweedse Stockholm en is 
wereldwijd gevestigd in meer dan 180 landen. Atlas Copco heeft ruim 34.000 medewerkers 
en behaalde in 2017 een omzet van 9 miljard euro.  
www.atlascopco.com 

 
 

Atlas Copco Tools is onderdeel van de concernsegment Industrial Technique. De 
bedrijfstakken Algemene Industrie en Voertuigindustrie produceren en verkopen elektrisch, 
elektronisch en pneumatisch handgereedschap, hydraulische moeraanzetters, 
montagesystemen, pneumatische aandrijftechniek, hefgereedschap, software en accessoires 
voor industrieel gebruik.  

Sinds 2018 is Atlas Copco Application Center Europe GmbH (ACE) ook onderdeel van 
Atlas Copco Tools Central Europe GmbH. Deze specialist in complexe assemblagesystemen 
en speciale machines ontwikkelt oplossingen op maat voor klanten en leveranciers in de 
auto- en investeringsgoederenindustrie. Ook verzorgt het de begeleiding van projecten, van 
het ontwerp tot de productie en de ingebruikname. 

Met zijn modulair opgebouwde serviceportfolio biedt Atlas Copco Tools daarnaast 
wereldwijd projectmanagement aan voor internationaal actieve klanten, plus een uitgebreid 
pakket aan diensten. Van klassieke reparaties tot uitgebreide onderhoudscontracten voor alle 
soorten productietechniek, kalibraties en productie-optimalisatie.  


