
Vänd 

www.mk-produkter.se 

K-serien 
Kolver Momenttestare 

 
 

 
 
 

 
 

Beskrivning    
 

Kolver momenttestare i K-serien är en helt ny 
modell. Den har inbyggd givare, och även möjlighet 
att ansluta en extern givare. Enheten samlar, lagrar 
och laddar momentet för en komplett analys av 
verktyg eller förband. Momenttestaren har ett 
attraktivt pris, som gör den tillgänglig för många 
företag som vill förbättra sin produktkvalitet genom 
noggrann kontroll av vridmomentet. 
 
 K-serien 
 

 Användarvänlig meny 

 Membranknappar 

 Noggrannhet +/- 0,5% av visat värde 

 Intern givare för test på ett förbandssimulator  
o (medlevererad) 

 Anslutning för extern givare  (givare ej 
medlevererad) 

 500 mätvärden i minne 

 Mäter i Nm, Ncm, kg/cm, in/lbs  

 RS232C output (kabel ej inkluderad) 

 Indikation  <=> av förinställt värde 

 Signal vid uppnått förinställt värde 

 Medurs och moturs mätmöjlighet 

 3 mätmöjligheter: Peak +, peak -, momentant  

 Manuell eller automatisk återställning 

 9 V laddningsbart batteri ger 4 timmars 
kontinuerlig mätning. Automatisk avstängning 
för minskad batteriförbrukning 

 125 % givarskydd 

 Engelsk eller italiensk meny 
 

 
Mini K-serien 
 

För användare som bara vill se mätvärdet utan 
behov av lagring etc. 
 

 Användarvänlig meny 

 Membranknappar 

 Noggrannhet Mini K1    +/-1cNm 
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 Noggrannhet Mini K5    +/-2cNm 

 Noggrannhet Mini K20  +/-3cNm 

 intern givare för test på ett förbandssimulator  
(medlevererad) 

 Anslutning för extern givare (mini Ke). 
(givare ej medlevererad) 

 Mäter i Nm, kgf/cm, Ibf.in. 

 Manuell eller automatisk återställning 

 9 V batteri med 20 tim driftstid, eller AC adaptor (tillval) 
Automatisk avstängning för minskad batteriförbrukningen. 

 
 
 
K & mini K-serien levereras i en väska 
(hårdplast), batteri, laddare (om standard), 
ett testförband (semi-elastiskt), 
instruktionsmanual på engelska och 
kalibreringscertifikat. 
 
Ytterligare testförband (förbandssimulator) 
för hårda förband eller elastiska förband 
tillgängliga på förfrågan. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Modell Art.nr. Vridmoment Mått mm Vikt kg 

K1 K020402 0,05-1 180 x 105 x 55 1,5 

K5 K020403 0,3-5 180 x 105 x 55 1,5 

K20 K020404 0,5-20 180 x 105 x 55 1,5 

mini K1 K021402 0,05-1 150 x 70 x 45 0,80 

mini K5 K021403 0,3 - 5 150 x 70 x 45 0,80 

mini K20 K021404 0,5 - 20 150 x 70 x 45 0,80 

mini KE K021405 Enl. extern givare 150 x 70 x 45 0,80 

mini KE 5 K021405/5 0,5-5 enl. extern givare 150 x 70 x 45 0,80 

mini KE 25 K021405/25 2-25 enl. extern givare 150 x 70 x 45 0,80 
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