
Instrukcja obsługi kluczy dynamometrycznych 
serii 7000

Gratulujemy zakupu wysokiej  jakości  klucza dynamometrycznego nastawnego serii 7000 firmy Wera. 
Maksymalna dokładność  klucza wynosi  ±4% nastawionej wartości momentu obrotowego zgodnie z 

normą EN ISO 6789. Każdy klucz dynamometryczny dostarczany jest z certyfikatem kalibracji, który 
każdorazowo określa dokładność  klucza. W celu zapewnienia długiego okresu użytkowania prosimy 
zapoznać  się dokładnie z poniższymi wskazówkami. Zwrócić  uwagę na strzałkę umieszczoną na 
ramieniu klucza dynamometrycznego, która wskazuje dozwolony kierunek pracy i obciążania klucza.

Nastawianie wartości momentu obrotowego

Przytrzymując  rękojeść, odblokować  klucz dynamometryczny w sposób przewidziany dla danego typu 
klucza. Model 7000A: wysunąć  blokadę umieszczoną na końcu rękojeści do momentu wyczuwalnego 
zwolnienia. Pozostałe modele: obrócić blokadę umieszczoną na końcu rękojeści o ok. 1/3 obrotu w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu wyczuwalnego zwolnienia. Teraz 
klucz można nastawić  na żądaną wartość  momentu obrotowego. Przytrzymując ramię klucza, obracać 
rękojeść do momentu pojawienia się żądanej  wartości  momentu obrotowego na odpowiedniej  skali 

poniżej czerwonej kreski lub strzałki. W przypadku modelu 7000A pełne wartości momentu 

obrotowego w Nm lub lbf.ft. można odczytać  na skali głównej umieszczonej od strony grzechotki. 
Wartości dziesiętne momentu obrotowego można odczytać na skali precyzyjnej. Po ustawieniu 
żądanej wartości momentu obrotowego zablokować  klucz, ponownie wsuwając  blokadę (model 
7000A) lub obracając blokadę o ok. 1/3 obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
(pozostałe modele). Zapobiega to przypadkowemu przestawieniu wartości momentu obrotowego.

Używanie klucza dynamometrycznego

Podczas pracy trzymać  klucz dynamometryczny tylko za rękojeść. W celu uzyskania precyzyjnych 
wyników pomiaru rękę należy umieścić  pośrodku rękojeści. Osiągnięcie nastawionej wartości 

momentu obrotowego jest wskazywane w sposób wyczuwalny i słyszalny (kliknięcie) . Im wyższa 

wartość nastawionego momentu obrotowego, tym wskazanie jest intensywniejsze. Po osiągnięciu 
nastawionej  wartości nie należy już kontynuować dokręcania, gdyż spowoduje to przekroczenie 
nastawionej  wartości  momentu obrotowego. Po odciążeniu klucza następuje samoczynne cofnięcie 
mechanizmu nastawnego i klucz jest ponownie gotowy do pracy.

Czyszczenie i konserwacja

Nigdy nie przedłużać  ramienia klucza dynamometrycznego przy użyciu rury lub innego przedmiotu, 
gdyż powoduje to zmianę nastawionej wartości momentu obrotowego i może doprowadzić  do 
uszkodzenia klucza. (Wyjątek: model 7008 i  7009 w przypadku stosowania przedłużki dostarczonej 
razem z kluczem dynamometrycznym). Nie wykraczać  poza górną i dolną wartość  graniczną 
wskazywaną na skali klucza dynamometrycznego. Obchodzić  się z kluczem dynamometrycznym w 
taki sam sposób jak z innym przyrządem pomiarowym (suwmiarką, mikrometrem itp.). W przypadku 
gdy klucz dynamometryczny jest zablokowany, nie próbować  obracać  rękojeścią przy użyciu siły. Nie 
zanurzać  klucza dynamometrycznego w benzynie lub rozpuszczalniku, gdyż powoduje to uszkodzenie 
ochronnej warstwy smaru w wewnętrznym mechanizmie klucza dynamometrycznego.

Uwaga: W przypadku gdy klucz dynamometryczny nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, 
nastawić  najmniejszą możliwą wartość  momentu obrotowego, aby odciążyć  mechanizm sprężynowy 
klucza. W przypadku gdy klucz dynamometryczny nie był  używany przez dłuższy okres czasu, 
nastawić  wartość  momentu obrotowego w dolnym zakresie i użyć klucza 5 do 10 razy, aby zapewnić 
równomierne rozprowadzenie smaru w wewnętrznym mechanizmie klucza dynamometrycznego.

Kontrola kalibracji

Przyrządy mechaniczne podlegają procesowi naturalnego zużycia, dlatego konieczna jest kontrola 
kalibracji  klucza dynamometrycznego po 5.000 cyklach obciążenia lub po upływie ok. 1 roku od 
momentu pierwszego użycia, a następnie raz w roku. W przypadku intensywniejszego użytkowania 
interwały należy odpowiednio skrócić.

W przypadku pytań dotyczących serwisu, kalibracji lub napraw prosimy o kontakt z 
przedstawicielstwem Wera w Polsce:

Agentools Sp. z o.o. Sp.k. 61-306 Poznań, ul. Oliwkowa 10A
tel. (61) 87 19 000, www.agentools.pl, info@agentools.pl



7000A Skala główna

       
Skala precyzyjrecyzyjna Osiągnięcie nastawionej wartości momentu 

obrotowego jest wskazywane przez kliknięcie

Klucz dynamometryczny serii 7000 firmy Wera

Nr art. Kod Zabierak ZakresZakres Długość (mm)

7000 A 05075393001 1/4” 1-25 Nm 1.5-18 lbf.ft. 290

7000 B 05075394001 3/8” 8-60 Nm 5-45 lbf.ft. 305

7000 BVK* 05075396001 9x12 8-60 Nm 5-45 lbf.ft. 305

7000 C 05075400001 1/2” 8-60 Nm 5-45 lbf.ft. 305

7001 B 05075405001 3/8” 20-100 Nm 15-80 lbf.ft. 340

7001 C 05075401001 1/2" 20-100 Nm 15-80 lbf.ft. 340

7001 VK** 05075407001 9x12 20-100 Nm 15-80 lbf.ft. 340

7003 C 05075402001 1/2" 40-200 Nm 30-150 lbf.ft. 440

7003 VK** 05075412001 14x18 40-200 Nm 30-150 lbf.ft. 440

7005 C** 05075415001 1/2" 60-300 Nm 45-220 lbf.ft. 570

7005 VK** 05075417001 14x18 60-330 Nm 45-250 lbf.ft. 665

7006 E** 05075403001 3/4" 80-400 Nm 60-295 lbf.ft. 685

7007 E** 05075420001 3/4" 110-550 Nm 80-400 lbf.ft. 845

7008 E** 05075425001 3/4" 300-1000 Nm 220-750 lbf.ft. 1025/1750*

7009 E** 05075430001 1” 500-1500 Nm 370-1100 lbf.ft. 1580/2070*

* Z przedłużką
** Do pracy w prawą i lewą stronę


