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MCS7500C1½200 10.000148 7375 40

MCS-serien, mobilt kalibreringssystem
MCS7500C mobilt kalibreringssystem

MCS- 
serien

Målbart momentområde:

200 - 10.000 Nm
Målbart momentområde:

148 - 7375 Ft.lbs
Hun firkantdrev:

1½ tommer

Hun reduksjonssett

Hun reduksjonssett består av to 
reduksjonsdeler: 1½ x 1 tommer 
og 1½ x 3/4 tommer. Bestilles 
separat som MCS7500RS.

Nøyaktighet

Kalibreringssystemet er et kalibrert 
instrument som er kvalifisert i 
et UKAS-sertifisert laboratorium. 

Nøyaktigheten til MCS7500C er kalibrert til å 
være lik eller bedre enn:  
1% av FSD fra 2% til 8% av momentområdet og  
1% av avlesningen fra 8% til 100% av 
momentområdet.

Ekstra reaksjonsblokk og adapter

En tung justerbar reaksjonsblokk 
i kombinasjon med en av de tre 
adapterne er nødvendig for å lette 

bruken med S, RSQ og DSX-serien hydrauliske 
muttertrekkere med firkant-drivtapp samt mest 
konkurrerende hydrauliske muttertrekkere til 
maksimalt 10.000 Nm (7375 Ft.lbs).  
Tegninger av ekstra reaksjonsblokk og adapter 
er tilgjengelig på forespørsel.

Allsidighet
• Måler dreiemomenteffekten for kontinuerlig rotasjonsverktøy og 

hydrauliske muttertrekkere med firkant-drivtapp (*) fra  
200 - 10.000 Nm (148 - 7375 Ft.lbs)

• Fleksibel design for bruk sammen med et bredt spekter av 
muttertrekkere fra Enerpac og konkurrenter

• Internt Li-ion batteri, ekstern strømforsyning via 5V DC USB 
strømforsyning.

Ytelse
• Sertifikathåndteringen gir rask og enkel oppretting av 

kalibreringssertifikater
• Verktøysdatabase kan registrere og lagre spesifikke 

muttertrekkerdata og kalibreringsresultater for fremtidig bruk
• Hver MCS leveres med et standard ISO17025 kalibreringssertifikat.

Enkel i bruk
• Kompakt design forenkler transporten, slik at kalibrering kan skje 

ute på verkstedet, på arbeidsstedet eller til og med i et kjøretøy
• Integrert digitalt grensesnitt muliggjør visning, lagring, utskrift 

eller overføring til datamaskin av momentverdiene.

Minste målbare  
moment

Nominelt målbart  
moment

(Nm) (Nm)(Ft.lbs) (Ft.lbs)

Modell- 
nummer **

BeskrivelseHun  
firkant- 
drivtapp

(tommer)

MCS med koffert
* Ekstra reaksjonsblokk og passende adapter er nødvendig ved bruk av S, RSQ og DSX-serien hydrauliske muttertrekkere med firkant-drivtapp.
** Ikke egnet for bruk med slagverktøy eller hydrauliske sekskant-muttertrekkere.

(kg)






