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Správa utahovacího nářadí, plánování zkoušek způsobilosti a archivace

Správa utahovacího nářadí, plánování zkoušek způsobilosti a archivace výsledků v jediném programu. Intuitivní a snadná obsluha.
MINT Toolbox je speciálně navržen pro testování hydropulzních utahováků. S jeho pomocí však lze zkoušet a provádět sprá-
vu také nářadí se stálým převodem. Pro vyhodnocování výkonu utahovacího nářadí program využívá různé měřící přístroje. 
Připojením hydraulických testerů řady HLT software MINT Toolbox (MTB) vyniká zobrazením až tří HLT testerů současně.
Menu softwaru je v němčině a v angličtině.

Spravujte své šroubováky, momentové klíče nebo jiné utaho-
vací nářadí v jednom modulu se spoustou informací. Pomocí 
textového vyhledávání i prostřednictvím „divoké karty“ nalezne-
te nástroje uložené v databázi snadno a rychle. Seznam nářadí 
v přehledných tabulkách poskytuje různé možnosti hledání.

Jednotlivým nástrojům lze v databázi přiřadit konkrétní cílový 
moment, který je pak periodicky ověřován.

Spravujte své testery, měřící zařízení a snímače kroutícího mo-
mentu pomocí menu, které je tomu uzpůsobeno. Hydraulické 
testery řady HLT lze v tomto menu ihned kalibrovat a nastavit 
zobrazovanou hodnotu utahovacího momentu. Převzetí kali-
brační hodnoty se provádí kliknutím myší a je velmi jednoduché 
i při pozdějším nastavení.

MINT Toolbox nespravuje pouze používané utahovací nářadí, 
ale ve stejném modulu s volbou Typ přístroje také měřící zaří-
zení, které je používáno k testování utahováků.

Správa utahovacího nářadí

Správa testerů
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Pomocí modulu Plánování zkoušek způsobilosti lze pro každý 
utahovák z databáze nastavit individuální cyklus, ve kterém 
se má nářadí pravidelně kontrolovat. Každému utahováku se 
přiřadí vhodný tester a stanoví se potřebný počet měření. Takto 
se mohou přednastavit základní parametry a zkušební inspek-
tor již poté provádí zkoušky nářadí dle tohoto zadání.

Pro okamžitou kontrolu utahovacího nářadí má MINT Toolbox
samostatný modul, ve kterém se přímo zobrazují hodnoty 
naměřené na hydraulických testerech řady HLT. Připojit lze až 
tři zařízení současně. Zobrazuje se maximální naměřená hod-
nota (peak) a aktuální (průběžná) hodnota. Kliknutím myší lze 
vytvořit jednoduchou řadu měření a uložit ji jako soubor CSV.

Modul Displej HLT testeru umožňuje testování nástrojů bez 
toho, aniž by je bylo nutno založit v databázi. Např. po provedení 
opravy utahováku lze tak velmi snadno provést rychlou kont-
rolu.

V modulu Přehled termínů lze získat seznam nářadí, které 
má být aktuálně přezkoušeno. Nářadí lze vyhledávat podle 
určitého data nebo podle přednastavených termínů zkoušek. 
Ze seznamu nářadí se kliknutím myší dostanete přímo do mo-
dulu, ve kterém můžete testovat utahováky prostřednictvím 
přiřazeného testeru.

V samostatném kalendáři výjimek mohou být zaznamenány 
svátky nebo celozávodní dovolené tak, aby tyto dny nebyly ve
výpočtu zkušebních cyklů zohledňovány.

Plánování zkoušek způsobilosti

Modul Displej HLT testeru
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Testování a archivace

V menu Měření nářadí se lze dostat přímo do testovacího reži-
mu, ve kterém je možno utahováky nastavit na požadovaný 
cílový moment. Výběr nářadí se provádí zadáním modelového 
čísla v levé části obrazovky. Do Testovacího režimu je možný 
přístup i přímo z kmenových karet utahováků nebo pomocí 
Přehledu termínů pro naplánování testů nářadí. Prvotní hodno-
ty naměřené v Testovacím režimu nejsou dokumentovány, při 
měření výkonu nářadí se maximální hodnota a aktuální výsle-
dek zobrazují přehledně. Pomocí jednoduchého přepínače se 
pak lze snadno přenést do režimu Dokumentace.

V režimu Dokumentace se okno červeně podbarví - výsledky 
měření se od této chvíle zaznamenávají. Měření je dokonče-
no až po dosažení přednastaveného počtu naměřených hod-
not, přičemž zobrazování hodnot i výsledků je obdobné jako 
v Režimu testovacím. Koeficient způsobilosti cmk je zobrazen 
a průběžně aktualizován; jeho hodnota pro posouzení celkové 
způsobilosti nářadí (OK/NG) se nastavuje v kartě měřeného 
nářadí.

Po ukončení každého dokumentačního měření se automaticky 
zobrazí okno, ve kterém lze naměřené hodnoty uložit nebo pro-
vedené měření zrušit. Dále se označí status nářadí - utahovák 
lze dále používat, nechat opravit nebo sešrotovat. Stav nářadí 
je zohledňován při dalším plánování ověřovacích zkoušek. Tím 
získáte široký přehled o tom, které nářadí je např. provozu-
schopné nebo v opravě nebo které šroubováky či utahováky se 
již nepoužívají.
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Uložené výsledky měření se dají znovu prohlížet v modulu 
Utahovací nářadí v části Měření. Přehledně se zde zobrazují 
všechny relevantní hodnoty. Ke všem individuálně uloženým 
reportům lze zobrazit i výsledky na formuláři. Jednotlivá měření 
tvoří sledovatelnou historii veškerých provedených testů 
každého jednotlivého nářadí. Na první pohled je rozpoznatelné, 
kdy a s jakým výsledkem byl ten který nástroj přezkoušen.

MINT Toolbox obsahuje rozsáhlou administraci osob oprá-
vněných k provádění zkoušek nářadí, jimž lze každému zvlášť 
přidělit rozličná přístupová práva. Tím lze určit, který uživatel 
např. nářadí zadává do databáze, provádí rozsáhlá nastavení 
nebo kdo může pouze provádět měření. Přístup lze individuálně 
upravit pomocí hesla pro příslušného uživatele, aby nedošlo 
k chybnému zadání nebo k nepovolenému užití.

Běžný nebo průmyslový počítač s následujícím vybavením:
Procesor: Intel i5, i7 (obdobně AMD)
Operační systém: WIN 8.1, 8, 7 (32/64bit)
Paměť RAM: min. 2 GB
Pevný disk: min. 200 MB volného místa
USB rozhraní pro připojení HLT testerů a napájení měřících karet snímačů (je možný i aktivní USB hub)

Historie měření

Administrace oprávnění

Systémové požadavky
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Testery  řady HLT
Osvědčený způsob měření hydropulzního nářadí

Tyto testery jsou navrženy převážně pro měření výkonu popř. srovnávací měření hydropulzních utahováků. Měření utaho-
vacího momentu se provádí nepřímo pomocí dosažené předpínací (osové) síly. Zabudovaný speciální testovací šroub za-
jišťuje velmi rovnoměrné třecí poměry, proto se osová síla chová takřka konstantně ve vztahu k aplikovanému utahovacímu 
momentu.
Testery řady HLT se k měření hydropulzních utahováků osvědčily jako nejlepší - jak v oddělení údržby, tak i pro každodenní 
měření jejich výkonu. Testery neobyčejně robustní konstrukce nabízejí jednotné a vysledovatelné základy pro měření výkonu 
hydropulzních utahováků bez známých problémů, jež vznikají při přímém měření utahovacího momentu. U všech testerů je 
navíc možno simulovat jak tvrdý, tak i měkký šroubový spoj.

Pro zobrazení měřených hodnot nebo pro výstup dat lze využít některou z uvedených možností:
1. Samostatný HLT-D displej pro zobrazení špiček momentu síly a s rozhraním RS232 (pro každý tester samostatný displej).
2. Zobrazení a jednoduchá dokumentace pomocí softwaru MINT-HLT až pro tři HLT-testery současně.
3. Zobrazení a dokumentace softwarem MINT Toolbox s modulovým menu Displej a Databáze (max. tři HLT testery).

HLT-54-USB HLT-190 HLT-690-USB

Digitální displej  HLT-D HLT-D-PC zobrazení nebo prostřednictvím  
menu Displej v softwaru MINT Toolbox

• Samostatné zobrazování špiček momentu síly (zeleně)
• Výstup koncových hodnot přes rozhraní RS232
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Princip hydraulického testeru

Závitová matice

PružinaPružina

PístTestovací 
šroub

Snímač tlaku

Olejový zásobník 
pod tlakem

Volič tuhosti 
šroubového spoje 

tvrdý/měkký

Model Ø šroubu 
mm

Utahovací 
moment 

mm

Rozměry h : v : š 
mm

Hmotnost 
kg

Poznámka

HLT-54(-USB)

M6 
M8 
M10 

5,4 – 14,7 
14,7 – 31,4 
31,4 – 53,9

242 x 277 x 225 12
Šrouby M6, M8 a M10 jakož i výměnné pružiny 
jsou součástí dodávky.

HLT-190(-USB)
M12 
M14 
M16

53,9 – 88,2 
88,2 – 149 
149 – 190

260 x 320 x 240 22
Šrouby M12, M14 a M16 jakož i výměnné pružiny 
jsou součástí dodávky.

HLT-690(-USB)
M18 
M20 
M24

190 – 294 
294 – 441 
441 – 686

380 x 286 x 285* 50*
Šrouby M18, M20 a M24 jakož i výměnné pružiny 
jsou součástí dodávky.

Technické údaje  (změny vyhrazeny)

* Bez podstavce k připevnění
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MINT Power Tools, s.r.o.
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Česko
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Změny a chyby vyhrazeny. Katalog jako celek, resp. jeho části nebo výňatky z tohoto katalogu, jsou bez výslovného souhlasu 
vlastníka autorského práva zakázány publikovat, rozšiřovat nebo jiným způsobem uvádět do oběhu.
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