AKTÍV NYOMATÉK KONTROLL

FC DISK

Biztosítsd és tartsd meg a nyomatékot!

AKTÍV NYOMATÉK KONTROLL
Nem kérdés, hogy a csavarozások a leginkább használt
rögzítések a mechanikában. A megfelelő
meghúzási erő vagy csapnyúlás elérése és karbantartása
viszont nagymértékben függ a csavarozás
sértetlenségétől. A csavarozási hibák 85-90 % -a a
szereléskor hiányos csapnyújtás miatt következnek be.
Az FC DISK egy új, szabadalmaztatott, pontos
ellenőrző rendszer akár a nyúlás, akár a meghúzási erő
visszajelzésére.
Az FC DISK alapja egy a hétköznapi életben használt rugós technológia. Ezt a technológiát
széles körben használják az iparban, hogy biztosítsák a nyomatékot a csavarkötéseken.
Az FC DISK rendelkezik egy
különálló rugóval, és ez a rugó
egyenesen arányos a nyomatékkal.
Az FC DISK- kel növeljük a
csavar rugalmasságát. Minden
egyes méretnek saját rugója van,
melyet az optimális terhelési
görbének megfelelően tervezünk
meg. Ezzel a technológiával tehát
képesek vagyunk minden
nyomatékra a megfelelő FC DISK
–et betervezni. Az FC DISK
sokféle anyagból készíthető: H13,
17-4 PH, 17-7 PH, Inconel, stb.
Könnyű a használata: Ha az ellenőrző gyűrű nem fordul
tovább, a kívánt nyomatékot elértük. Nincs szükség külső, drága
nyomatékmérő műszerre ahhoz, hogy ellenőrizzük a
nyomatékot.
Könnyű beszerelni: az FC DISK –et csak el kell helyezni az
anya és a felület között.
AZ FC DISK ALKALMAS MINDEN EGYES
FELHASZNÁLÁSRA, AHOL A NYÚLÁS VAGY A
MEGHÚZÁSI ERŐ FONTOS!
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Ha a rugós alátét teljesen lapos, az ellenőrző gyűrű nem tud elfordulni.

Az FC DISK standardban ½” –tól 2 ½” –ig és M12 –től M64 –ig érhető el, de e feletti
méreteket is tudunk igén szerint biztosítani.
Az FC DISK különböző anyagminőségekben hozzáférhető, és ez teszi sokoldalúvá az FC
DISK –et szinte az összes alkalmazás esetén.
GAZDASÁGOS ÉS KÖNNYŰ A HASZNÁLATA!
Az FC DISK költség hatékony, és úgy lehet alkalmazni, mint bármely szokványos alátétet. A
szerelése úgy történik meg, hogy az anya és a felület közé kell elhelyezni.
Az FC DISK a Bolting Solution Group terméke. Ennek a cégnek rengeteg csavarozási
tapasztalata van. Mérnökeink mindig a legjobb tanácsot adják Önnek csavarozási
problémájában (vagy akár a csavar kiválasztásában)!
Küldje el a felhasználásának megfelelő adatokat (csavarméret, nyomaték, korlátozott
magasság, egyéb helykorlát), és biztosítjuk Önnek az igényeinek megfelelő megoldást!
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