Informatie kalibratie momentsleutels
___________________________________________________________________________________________
Kalibratie bij Centraal Industrie Service B.V.
De momentschroevendraaier of momentsleutel wordt gebruikt om een verbinding vast te zetten met een vooraf
bepaalde kracht.
Deze kracht is vooraf door de fabrikant gespecificeerd en deze geeft daar een bepaalde garantie op.
Als gebruiker dient u er op te kunnen vertrouwen dat de sleutel of schroevendraaier precies dat moment toepast.
Centraal Industrie Service B.V. help u hierbij, door de momentsleutel of momentschroevendraaier te kalibreren.
Door middel van onze testbank kunnen wij zelf de kalibraties volgens de geldende normen uitvoeren.
___________________________________________________________________________________________
Werkwijze
Na ontvangst van de sleutels laten wij deze 24 uur acclimatiseren, zodat deze op de juiste kalibratietemperatuur
van 21 graden kunnen komen. Daarna testen wij uw sleutel en voeren de kalibratie uit.
U ontvangt de sleutels na kalibratie retour inclusief keuringssticker en certificaat met de testgegevens. Deze zijn
beide een jaar geldig.
Wij kalibreren op onze eigen testbank sleutels binnen het bereik van 2 Nm tot en met 1100 Nm.
Voor sleutels buiten dit bereik werken wij samen met de fabrikanten, waar wij deze sleutels naartoe zenden voor
de kalibratie. Hierdoor kunt u voor al uw kalibraties bij ons terecht.
___________________________________________________________________________________________
Afstellen en reparatie
Als de kalibratie niet binnen de toleranties valt, kunnen wij de sleutel afstellen en indien nodig repareren.
Dit is van toepassing op sleutels van Stahlwille.
Voor afstellen en reparatie van andere merken werken wij samen met de fabrikanten, wij sturen de sleutels op en
laten dit dan direct bij de fabrikant uitvoeren.
Reparaties zijn in de meeste gevallen gratis, en vallen onder het kalibratietarief.
Indien de kosten hoger zijn dan verwacht ontvangt u hier altijd vooraf een kostenopgave voor.
___________________________________________________________________________________________
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Afkeur
Mocht de sleutel na afstellen en-/of reparatie toch niet binnen de toleranties vallen, is de sleutel afgekeurd.
Wij kunnen u indien gewenst een offerte toesturen voor het vervangen van uw sleutel door een zelfde of
vervangend type.
___________________________________________________________________________________________
Service
Wij nemen de sleutels op in ons service systeem en bieden aan deze elk jaar voor u te kalibreren. Hiermee is
geborgd dat de sleutel altijd binnen de gestelde toleranties valt. De jaarlijkse keuring reminder is uiteraard
volledig vrijblijvend.
___________________________________________________________________________________________
Kosten
Wij werken met vaste tarieven afhankelijk van het bereik van de sleutel.
Prijs is inclusief;






Keuringssticker
Certificaat
Indien nodig: afstellen en kleine reparatie
Opname in het servicesysteem.
Indien nodig: opsturen naar fabrikant

Kalibraties tot en met 600 Nm

€ 51,- per sleutel

Kalibraties vanaf 600Nm

€ 101,- per sleutel

___________________________________________________________________________________________
Contact
Interesse in onze kalibratieservice?
Neem contact op via info@centraaltechniek.nl, of bel ons op 0115-563 210.

