
INDUSTRI BELOS AB

1) Momentnyckel Torcofix K

För kontrollerad åtdragning till mekaniska sammanfog-
ningar typ reparationsmuffar, anborrningssvep, avtapp-
ningar, bussningar, flänsbultar, kopplingar och brand-
poster. Intervall 20-200 Nm eller 15-150 lbf.

• Användbar inom de flesta industriella tillverknings-
områden.

• Ett finkänsligt system utlöser en känn- och hörbar  
signal för att ge en optimal installation. 

• En solid produkt med kromad stålkonstruktion och 
högkvalitativa komponenter.

• Ger dubbelt så stor Nm- och lbf-anvisning från glasruta 
tack vare förstoringsglaseffekt.

2) Verktygslåda - långhylsor

Verktygslåda som innehåller långhylsor i fyra olika stor-
lekar. Hylsorna underlättar och gör det möjligt att skruva 
och fästa de mest vanliga mutterstorlekarna som används 
vid mekaniska sammanfogningar typ reparationsmuffar, 
anborrningssvep, avtappningar, bussningar, flänsbultar, 
kopplingar och brandposter.
En större diameter på hylsorna underlättar handåtdrag-
ning. Fungerar till 1/2"-drev. Hylsorna finns tillgängliga i 
separata delar, eller i önskad uppsättning. Långhylsorna 
är också användbara för momentnyckel Torcofix K.

3) Verktygslåda - ringnycklar

Dubbla ringnycklar ger en större flexibilitet vid hanter-
ing av de vanligaste mutterstorlekarna som används vid 
mekaniska sammanfogningar typ reparationsmuffar, 
anborrningssvep, avtappningar, bussningar, flänsbultar, 
kopplingar och brandposter.
Båda ringnycklarna har en konstruktion som tillåter att 
bultarna passerar helt genom hylsan. Ringnycklarna finns 
tillgängliga i separata delar, eller i önskad uppsättning.

- Orangefärgade detaljer på verktygen gör det lättare att hitta om den 

förläggs på arbetsplatsen.

- Arbetet utförs enkelt och säkert tack vare omkopplarens placering upptill.

- Stadigt handtag i robust metall. Både handtag och hylsa är belagd med 

epoxi som ger lång hållbarhet och förenklar rengöring.

- Varje skiftnyckel är 34 cm lång och väger 1 kg.

- Ett greppområde i vinyl bidrar till ett säkert och bekvämt utfört arbete.

- 1 års kvalitetsgaranti från leveransdatum.
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4) Rengöringsband

Förbereder ytor innan skärning och borrning. Unika 
cirkelformade blad möjliggör skärning i alla riktningar 
och fri rörelse av remmen. Rengöringsbanden är tillver-
kade i anti-statiskt material som garanterar säkerhet vid 
arbetet på alla rörledningar även de som transporterar 
brännbart material. Banden är i standardmodell och 
användbara vid rengöring av ledningar motsvarande 
12" (DN300). Längre band för större dimensioner finns 
tillängligt mot förfrågan.

Användarvänligt handtag innehåller en anordning som gör det möjligt  

för operatören att reglera rengöringsbandets längd anpassat efter storleken  

på de delar som ska underhållas och rengöras. Handtagen innehåller en  

anti-snurrfunktion som gör arbetet skonsamt.

Rengöringsbandet är antistatiskt och tillhörande delar är härdade. 

Jämfört med andra modeller har Belos rengöringsband integrerade rund-

formade tänder som gör det lättare att dra banden i motsatta riktningar. 

Rengöringsproceduren förbättras och snabbas upp väsentligt jämfört med 

vanliga traditionella alternativ. Hela ytan behandlas.
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