
Přesnost, spolehlivost a vyšší produktivita

ELEKTRICKÉ ŘÍZENÉ NÁŘADÍ PRO 
VELKÉ MOMENTY DO 12 000 N.m
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Elektrické řízené nářadí 
pro velké momenty

AcraDyne  řada HT
Vysoký standard v mnoha průmyslových odvětvích

Montážní operace s vysokým utahovacím momentem jsou skutečnou výzvou v mnoha oblastech. Nejčastěji se používají 
násobiče momentů, rázové utahováky, hydraulické nářadí anebo jednoduché převodové klíče. Vysokých standardů, které 
jsou v některých odvětvích (např. v automobilovém průmyslu) prosazovány pomocí elektrických řízených systémů, však 
mnohdy není dosahováno. Začněte proto s řízeným nářadí z řady AcraDyne HT.
Tyto utahovací systémy představují řízené nářadí se zabudovaným plnohodnotným snímačem momentu a snímačem úhlu. 
Mohou být využity pro dotahování šroubových spojů pomocí různých utahovacích strategií. Jejich hlavní rysy lze vyjmenovat 
takto:

1. Nízká hmotnost (při srovnání s rázovými utahováky nebo s elektrickým řízeným nářadím pro vestavbu)
2. Vyšší otáčky (rychlejší zašroubování při srovnání s hydraulickým nářadím)
3. Tichý provoz (při srovnání s rázovými utahováky)
4. Elektrický pohon s připojením k síti 230V (není vyžadována hydraulická pumpa ani stlačený vzduch)
5. Dokumentování (zabudované snímače pro snímání reálných hodnot utahovacího momentu / úhlu)
6. Nezávisle rotující převodovka pro snadnější polohování záchytu reakční síly a pro uvolnění utahováku ze šroubu

Podélná rukojeť

Zadní rukojeť

Pistolová rukojeť

Robustní DC motorMultifunkční tlačítko

Multifunkční tlačítko Multifunkční tlačítko

Objímka konektoru

Ergonomická 
rukojeť

4-planetová 
převodovka

Robustní 
ocelové tělo

Snímač momentu 
přímo na 

výstupním hřídeli

Ozubený věnec 
pro záchyt reakce

Signální 
LED světla

Polohovatelná 
převodovka
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Elektrické řízené nářadí
pro velké momenty

Uzavřený měřící okruh
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Snímač momentu posílá sig-
nály PC-obvodu v utahováku

 PC-obvod signály zesiluje 
a odesílá je do řídící jed-
notky

Řídící jednotka ovládá 
elektromotor v závislosti 
na příchozích signálech

Řízený výkon motoru je 
skrze převodovku předá-

ván na výstupní hřídel

Výstupní hřídel přenáší 
utahovací sílu kontro-

lovanou snímačem

1
5

4 2

3

 Výhody uzavřeného měřícího okruhu

• Utahovací moment je dynamicky měřen vysledovatelným systémem. Jiné systémy nejsou sledovatelné anebo hodnotu 
momentu síly vypočítávají.

• Utahovací moment je snímán přímo na výstupním hřídeli. Proto jeho reálná hodnota není ovlivněna např. třením v převodovce.
• Snímání momentu síly taktéž není ovlivněno rozdílnou teplotou, roztažností materiálu či jinými vlivy tak, jako je tomu

u proudově řízeného nářadí.
• Utahovák může být měřen a ověřován jednoduchými snímači momentu síly.
• Utahovací nářadí, kabel i řídící jednotka jsou součásti jednoho modulárního systému, není třeba je nijak vzájemně sladit.
• Řídící jednotka nářadí automaticky rozpozná, proto k ní mohou být připojeny i další utahováky stejné modelové řady. 
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 Elektrické řízené nářadí
pro velké momenty

 AEP4B773000B

 AEP4B898100B AEP4B66625B

 AEJ4B8X12000B

Měření momentu síly přímo na výstupním hřídeli  Polohovatelná převodovka

Technické údaje  (změny vyhrazeny)

Model Max. utahovací 
moment

N.m

Otáčky

ot./min

Hmotnost

kg

Délka

mm

Průměr
převodovky

mm

Výstupní
hřídel
palec

Hladina
akust.tlaku

dB(A)

Hladina
vibrací
m/s2

 AE(..)4B66250B  250  315  5.3  305  66  3/4  66  <2.5

AE(..)4B66425B 425 165 5.3 305 66 3/4 66  <2.5

AE(..)4B66625B 625 106 5.5 305 66 3/4 66  <2.5

AE(..)4B66925B 925 72 5.5 305 66 3/4 66  <2.5

AE(..)4B771200B 1200 65 7.3 310 76 1 66  <2.5

AE(..)4B773000B 3000 25 8.2 345 76 1 66  <2.5

AE(..)4B884200B1 4200 12 11.8 391 86 1 66  <2.5

AE(..)4B884200B 4200 12 11.8 391 86 1 1/2 66  <2.5

AE(..)4B885000B 5000 9 11.8 391 86 1 1/2 66  <2.5

AE(..)4B896500B 6500 7 16.4 429 101 1 1/2 66  <2.5

AE(..)4B898100B 8100 5 16.4 429 101 1 1/2 66  <2.5

AE(..)4B8X12000B 12000 3.5 24.0 564 131 1 1/2 66  <2.5

Všechny modely jsou v závislosti na typu rukojeti také dostupné v provedení bez polohovatelné převodovky.

Modely  AEP a AEJ jsou dostupné v provedení s polohovatelnou převodovkou i bez ní. Označení modelů bez polohovatelné převodovky: AE(..)4A...
Modely  AED, AES a AEJ jsou dostupné pouze v provedení bez polohovatelné převodovky. Označení modelů bez polohovatelné převodovky: AE(..)4A...

AEP AEDAEJ AES AEF

Provedení rukojetí
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Elektrické řízené nářadí
pro velké momenty

AEN3571000A

Měření momentu síly na výstupním hřídeli
Úhlové provedení

Technické údaje  (změny vyhrazeny)

Technické údaje  (změny vyhrazeny)

Model Max. utahovací 
moment

N.m

Otáčky

ot./min

Hmotnost

kg

Délka

mm

Průměr
převodovky

mm

Výstupní
hřídel
palec

Hladina
akust.tlaku

dB(A)

Hladina
vibrací
m/s2

 AE(..)4B66250BDL  250  315  5.3  299  66  3/4  66  <2.5

AE(..)4B66425BDL 425 165 5.3 299 66 3/4 66  <2.5

AE(..)4B66625BDL 625 106 5.5 299 66 3/4 66  <2.5

AE(..)4B66925BDL 925 72 5.5 299 66 3/4 66  <2.5

AE(..)4B771200BDL 1200 65 7.3 305 76 1 66  <2.5

AE(..)4B773000BDL 3000 25 8.2 345 76 1 66  <2.5

AE(..)4B884200B1DL 4200 12 11.8 391 86 1 66  <2.5

AE(..)4B884200BDL 4200 12 11.8 391 86 1 1/2 66  <2.5

AE(..)4B885000BDL 5000 9 11.8 391 86 1 1/2 66  <2.5

AE(..)4B896500BDL 6500 7 16.4 429 101 1 1/2 66  <2.5

AE(..)4B898100BDL 8100 5 16.4 429 101 1 1/2 66  <2.5

AE(..)4B8X12000BDL 12000 3.5 24.0 577 131 1 1/2 66  <2.5

Model Max. utahovací 
moment

N.m

Otáčky

ot./min

Hmotnost

kg

Délka

mm

Průměr
převodovky

mm

Výška
převodovky

mm

Výstupní
hřídel
palec

Hladina
akust.tlaku 

dB(A)

Hladina
vibrací
db(A)

 AEN356540A  135-540  109  5.95  607  66  120 3/4 66  <2.5

AEN3571000A 250-1000 61 7.39 620 77 136 1 66  <2.5

AEN3571600A 400-1600 33 7.57 620 77 136 1 66  <2.5

AEN3572600A 650-2600 21 8.40 620 77 172 1 66  <2.5

Modely “AES”: Přímé provedení s jednou postranní rukojetí v úhlu 90°. Modely “AEF”: Přímé provedení s dvěma rukojeťmi v úhlu 180°.
Všechny modely v tabulce mají polohovatelnou převodovku. Modely bez polohovatelné převodovky mají v označení AE(..)4A... 
Modely bez polohovatelné převodovky jsou o cca 0.7 kg lehčí a o cca 50 mm kratší.

Speciální zakázková provedení

Na poptávku zakázková provedení až do 12 000 N.m.

AEF modely AES modely

Měření momentu síly na výstupním hřídeli  Polohovatelná převodovka
Dvouruční spouštění
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Příslušenství

Spojovací kabel
Robustní kabel a konektory pro vynikající ergonomii, výborný přenos signálu a velmi dlouhou životnost.

Závěsy a přídavné rukojeti

Konektor kabelu s pojistkou proti přetržení
Tento jedinečný druh konektoru je navržen pro odpojení v případě, že je kabel napínán silou větší než cca 20kg.
Tímto nouzovým způsobem je zabráněno tomu, aby se kabel natrhl nebo dokonce vytrhl z řídící jednotky.

Kód výr. Popis

 24330  3 m

25350 5 m

24320 10 m

Přídavná rukojeť, otočná Závěsné okoZávěs utahováku, otočný
Přídavná rukojeť, pevná

Přídavná rukojeť
se závěsným okem

Kód výr. Popis Řada Kód výr. Popis Řada

 26477 Závěs utahováku, otočný  66  26337 Závěsné oko  77

26478 Přídavná rukojeť, otočná 66 25291 Přídavná rukojeť, otočná 88

26479
Závěsné oko 
(bez přídavné rukojeti)

66 26630 Závěs utahováku, otočný 88

26337
Závěsné oko zadní,
pro pistolové utahováky

66,77,88 25289
Závěsné oko 
(bez přídavné rukojeti)

88

26327 Závěs utahováku, otočný 77 26336
Přídavná rukojeť, pevná 
pro 26479, 26332, 26289

88

26328 Přídavná rukojeť, otočná 77 25280 Přídavná rukojeť, pevná 88

26332
Závěsné oko 
(bez přídavné rukojeti)

77
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Příslušenství

Chránič zadního krytu

Záchyty reakce
Řada utahovacího nářadí pro velké momenty je okolo výstupního hřídele opatřena ozubeným věncem, který umožňuje 
usazení záchytu reakce. K dispozici jsou jak standardní provedení, tak zakázkové záchyty reakce.

Kód výr. Popis Řada

 BJ10078 Chránič zadního krytu  66

BJ10077 Chránič zadního krytu 77

BJ10076 Chránič zadního krytu 88

Kód výr. Popis Řada

 26810 Jednostranný, plochý  66

26815 Jednostranný, std vyhnutý 60 mm 66

26830 Dvoustranný, plochý 66

26835 Dvoustranný, std vyhnutý 60 mm 66

26800 Jednostranný, plochý 77

27200 Jednostranný, std vyhnutý 79 mm 77

26820 Dvoustranný, plochý 77

26825 Dvoustranný, std vyhnutý 79 mm 77

25277 Jednostranný, plochý 88

25274 Jednostranný, std vyhnutý 85 mm 88

25275 Jednostranný, std vyhnutý 100 mm 88

25278 Dvoustranný, plochý 88

25276 Dvoustranný, std vyhnutý 85 mm 88

27255 Jednostranný, plochý 89

26840 Jednostranný, std vyhnutý 85 mm 89
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Řídící jednotka

Nová generace řídící jednotky

Grafi cký displej (G) 
s dotykovou obrazovkou:

• Identický software jako při 
připojení přes PC

• Zadávání parametrů přímo
v řídící jednotce

• Okamžité zobrazování křivek
a výsledků utahování

• Lze volit rozdílné náhledy 
obrazovky

Pro zadávání parametrů není  
zapotřebí žádný samostatný 
software, jelikož je nahrán přímo 
v řídící jednotce a proto může být 
řídící jednotka ovládána jakýmko-
liv internetovým prohlížečem.

Zobrazení momentu pomocí
dobře viditelného 4-místného 
LED displeje

Druhý displej pro rychlé zobrazení:
• Úhlu otočení
• Jednotky momentu
• Počtu šroubových spojů
• Sekvenci Jobů

Zobrazení čísla sady parametrů 
s tlačítky pro rychlý výběr.

Jedna řídící jednotka pro všechny utahovací nástroje od 0,5 do 12000 N.m

 Mnohotvárné možnosti připojení k řídící jednotce pomocí konektorů 
na spodní straně. USB rozhraní, sériový a ethernetový vstup jsou ve 
standardní výbavě. Ostatní jsou volitelné (viz tabulka).

Modely bez dotykové obrazovky (pouze LED displej) lze ovládat 
prostřednictvím připojeného počítače. Mají totiž stejné funkce a ste-
jný on-board software jako modely s grafi ckým displejem.

Spodní strana Model s LED displejem

Vlastnosti řídících jednotek IEC

• Zadávání parametrů prostřednictvím dotykové obrazovky nebo webového prohlížeče — není třeba instalace žádného 
softwaru — přístup přes libovolný web browser.

• Uchovávání dat — až 10.000 výsledků utahování vč. křivek je v řídící jednotce uchováváno.
• Firmware — vlastnický operační systém. Žádné licenční poplatky nezatěžují rozpočet uživatele.
• Volba sady parametrů a jejich zobrazení — výběr z 256 sad parametrů pouhým stiskem tlačítka.
• Každou sadu parametrů lze sestavit až z 20 různých kroků.
• Kalibrace nářadí — nastavení se ukládá na čipu přímo v utahováku. Snadný systém „Plug and Play“ při výměně řídící jednotky.
• Programovatelná hlášení pro kalibraci a pro servisní intervaly — lze snadno nastavit upozornění, kdy je potřeba nářadí 

kalibrovat nebo prohlédnout na základě počtu vykonaných utažení nebo počtu měsíců od poslední kalibrace, popř. od 
poslední servisní kontroly.

• Real Time Clock — datumové a časové razítko pro všechna data o utahování a ostatní log-záznamy.
• Grafi cké vyhodnocení - zobrazení křivek pro kontrolu a úpravu utahovacích strategií.
• Mnohotvárné utahovací strategie — lze naprogramovat až 256 sad parametrů (moment, úhel) pro 256 rozdílných šroubo-

vých spojů.
• Ethernetové připojení pro snadnou integraci řídící jednotky do fi remní sítě.
• Shoda s  normami.
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Řídící jednotka

Utahovací strategie (pro pravotočivé i levotočivé šroubové spoje)

• Řízení utahovacího momentu (TC) — utahování na cílový moment s min. a max. hraniční hodnotou pro jednoduché vyhod-
nocení výsledku utažení šroubového spoje (OK/NG).

• Řízení utahovacího momentu se sledováním úhlu utažení (TC/AM) — umožňuje sledovat úhel otočení k rozpoznání změn 
u tvrdého či měkkého šroubového spoje.

• Řízení úhlu utažení se sledováním utahovacího momentu (AC/TM) — řízení šroubováku úhlem utahování se současným 
sledováním utahovacího momentu.

Přesnost

• Řízené šroubování zvyšuje kvalitu šroubového spoje a potažmo i montovaného výrobku.
• Řízení procesu šroubování pomáhá odhalovat opomenuté šrouby, chybějící nebo poškozené závity, dvojité šroubování 

stejného šroubu apod.
• Omezení vlivu montážních pracovníků.
• Důsledné řízení utahovacího momentu.
• Žádné předčasné vypnutí utahováku.

Spolehlivost

• Žádné nejistoty při šroubování.
• Přesně řízený utahovací moment snižuje riziko ovlivnění obsluhou nářadí.
• Automatický odpočet utažených šroubových spojů.
• Ukládání výsledků utažení pro pozdější analýzu.

Produktivita

• Zvýšená produktivita v souvislosti s menším počtem víceprací.
• Lze nahradit více běžných utahováků za jedno plně řízené nářadí.

Rozměry

• 356 x 148 x 265 mm (v : š x h):
• Hmotnost: 7.1 kg

Model Systémový 
port

LED displej (L) 
Grafický displej (G)

Sériový 
RS232

24V 
IN/OUT

USB 
výstup

Ethernet Profinet Profibus

IEC4E X L X X X

IEC4EV X L X X X X

IEC4EG X L/G X X X

IEC4EGV X L/G X X X X

IEC4EN X L X X X X

IEC4EP X L X X X X

IEC4EVN X L X X X X X

IEC4EVP X L X X X X X

IEC4EGN X L/G X X X X

IEC4EGP X L/G X X X X

IEC4EGVN X L/G X X X X X

IEC4EGVP X L/G X X X X X

Technické údaje  (změny vyhrazeny)
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Přenosná řídící jednotka

Vlastnosti řídících jednotek IEC

• Uchovávání dat - až 10.000 výsledků utahování je v řídící jednotce uchováváno.
• Firmware — vlastnický operační systém. Žádné další licenční poplatky.
• Volba parametrů a jejich zobrazení — výběr z 256 parametrů.
• Kalibrace nářadí - nastavení se ukládá na čipu přímo v utahováku. Snadný systém „Plug and Play“ při výměně řídící jed-

notky.
• Programovatelná hlášení pro kalibraci a pro servisní intervaly - lze snadno nastavit upozornění, kdy je potřeba nářadí 

kalibrovat nebo prohlédnout na základě počtu vykonaných utažení nebo počtu měsíců od poslední kalibrace, popř. od 
poslední servisní kontroly.

• Real Time Clock - datumové a časové razítko pro všechna data o utahování a ostatní log-záznamy.
• Grafi cké vyhodnocení - zobrazení křivek pro kontrolu a úpravu utahovacích strategií.
• Mnohotvárné utahovací strategie - lze naprogramovat až 256 parametrů s až 20 kroky pro různé momenty či úhly.
• Stupeň krytí při uzavřeném kufru: IP54 (odolnost proti prachu a stříkající vodě).
• Shoda s  normami.

Utahovací strategie (pro pravotočivé i levotočivé šroubové spoje)

• Řízení utahovacího momentu (TC) — utahování na cílový moment s min. a max. hraniční hodnotou pro jednoduché vyhod-
nocení výsledku utažení šroubového spoje (OK/NG).

• Řízení utahovacího momentu se sledováním úhlu utažení (TC/AM) — umožňuje sledovat úhel otočení k rozpoznání změn 
u tvrdého či měkkého šroubového spoje.

• Řízení úhlu utažení se sledováním utahovacího momentu (AC/TM) — řízení šroubováku úhlem utahování se současným 
sledováním utahovacího momentu.

Přesnost

• Řízené šroubování zvyšuje kvalitu šroubového spoje a potažmo i montovaného výrobku.
• Řízení procesu šroubování pomáhá odhalovat opomenuté šrouby, chybějící nebo poškozené závity, dvojité šroubování 

stejného šroubu apod.
• Omezení vlivu montážních pracovníků.
• Důsledné řízení utahovacího momentu.
• Žádné předčasné vypnutí utahováku.

Spolehlivost

• Žádné nejistoty při šroubování.
• Přesně řízený utahovací moment snižuje riziko ovlivnění obsluhou nářadí.
• Automatický odpočet utažených šroubových spojů.
• Ukládání výsledků utažení pro pozdější analýzu.

Produktivita

• Zvýšená produktivita v souvislosti s menším počtem víceprací.
• Lze nahradit více běžných utahováků za jedno plně řízené nářadí.

IEC4W

Model Popis

 IEC4W-220V Přenosná řídící jednotka v kufru
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Výkonnostní testery

 AHCTS tester pro rotační nářadí

Tyto výkonnostní testery jsou navrženy pro měření výkonu rotačního nářadí. Tester je vybaven simulátorem šroubového spo-
je, vodícím pouzdrem pro přesné měření a opěrami pro usazení záchytu reakce. Utahovací moment je měřen zabudovaným 
snímačem, výsledky jsou zobrazovány na digitálním displeji. Testovací zařízení disponuje rozhraním RS232 pro připojení k PC.

 AHCTS-K tester pro hydraulické nářadí

Testery řady AHCTS-K byly navrženy výhradně pro měření hydraulického nářadí. Ačkoliv konstrukce hydraulického nářadí 
spočívá v jeho nízkém profi lu, nabízí poměrně vysokou utahovací sílu. Proto je také pracovní výška testeru navržena jako 
velmi malá tak, aby boční síly vznikající při měření neovlivnily výsledek měření a zároveň nedošlo k poškození záchytu 
reakce, nářadí či testeru.
Tyto testery jsou k dispozici v různých provedeních v závislosti na konkrétním hydraulickém nářadí a s mnoha dalšími vari-
acemi. Prosím kontaktujte svého dodavatele nářadí pro více informací.

AHCTS-5000

 AHCTS-005K

Kód výr. Kapacita / popis

 AHCTS-0500  680 N.m se simulátorem 3/4”

AHCTS-1000 1360 N.m se simulátorem 1”

AHCTS-2500 3390 N.m se simulátorem 1 1/2”

AHCTS-5000 6780 N.m se simulátorem 1 1/2”

AHCTS-7500 10160 N.m se simulátorem 1 1/2”

Kód výr. Kapacita / popis

 AHCTS-0.5K  680 N.m, 3/4” se záchytem reakce

AHCTS-001K 1360 N.m, 1” se záchytem reakce

AHCTS-2.5K 3390 N.m, 1 1/2” se záchytem reakce

AHCTS-005K 6780 N.m, 1 1/2” se záchytem reakce

AHCTS-010K 13550 N.m, 1 1/2” se záchytem reakce

AHCTS-025K 33875 N.m, 2” se záchytem reakce



MINT GmbH

Im Mittelfeld 10 
76135 Karlsruhe, Germany

Tel.: +49 - 721 - 92 13 23 - 0 
Fax: +49 - 721 - 92 13 23 - 99

E-Mail: mail@mint-gmbh.de 
www.mint.eu

Německo

MINT East Europe Kft.

Köér u. 16 
1103 Budapest, Hungary

Tel.: +36 - 1 - 431 - 89 36 
Fax: +36 - 1 - 431 - 89 37

E-Mail: info@mint.hu 
www.mint.hu
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MINT Power Tools, s.r.o.
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M
IN

T
_A

C
R

A
-H

T
_C

Z
E

_2
0

19
0

9


