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!

!
RAD-momentsleutels met accu zijn terugslagvrije, momentgestuurde momentsleutels met een omkeerbare 
draairichting die altijd in combinatie met de volgende hulpstukken moeten worden gebruikt:
• Volledig opgeladen accu
• Krachtdoppen met borgstift en O-ring
• Onbeschadigde reactiearm met borgring

1. Algemene	instructies	

2. Montage

LET OP!Gebruik deze momentsleutel niet voordat u de gebruiksaanwijzing heeft gelezen. Probeer 
een defect, storing of beschadiging niet te repareren, maar neem onmiddellijk contact op met NOVUS 
Special Tools bv 

RAD-momentsleutels met accu zijn terugslagvrije, momentgestuurde momentsleutels met een omkeerbare 
draairichting die altijd in combinatie met de volgende hulpstukken moeten worden gebruikt:
• Volledig opgeladen accu
• Krachtdoppen met borgstift en O-ring
• Onbeschadigde reactiearm met borgring

1. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen.
2. Bevestig de accu aan de onderkant van de momentsleutel.
3. Bevestig de reactiearm op de gekartelde zijde van de tandwielkast met de borgring.

LET OP!Deze momentsleutels bevatten metalen onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn in gevaarlijke 
omgevingen.

Inleiding
Bedankt voor uw aanschaf van dit RAD-product! RAD Torque-gereedschap wordt gemaakt in Canada, met 
veel enthousiasme en op basis van jarenlange ervaring op het gebied van ontwerp en productie. We raden 
u aan deze gebruikershandleiding goed door te lezen, zodat u een goed beeld krijgt van de werking van dit 
gereedschap. Alle functies, veiligheids- en onderhoudsinstructies worden uitgebreid uitgelegd.

Zorg dat u alle kenmerken van dit gereedschap kent, zodat u er langdurig en met veel plezier mee kunt
werken.

Op onze website kunt u de nieuwste software voor uw RAD-gereedschap downloaden. Ook vindt u daar 
aanvullende informatie zoals productvideo's. Zie: www.radialtorque.eu.

Als u vragen hebt, kunt u ons altijd bellen of een e-mail sturen.

Hartelijk dank,
Het team van NOVUS Special Tools bv 

6. Om de reactiearm te 
verwijderen, plaats een 
schroevendraaier aan het begin 
van de borgring en spreid de 
borgring open. Trek vervolgens 
de borgring los en verwijder de 
reactiearm.

5. Druk de borgring vervolgens 
rondom vast totdat deze volledig 
gesloten is.

4. Spreid de borgring en plaats de 
open zijde in de rand aan het einde 
van de tandwielkast.
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3. Het instellen van het aanhaalmoment
3.1 Instellen van de draairichting
Bedien de schakelaar voor het instellen van de draairichting alleen wanneer de motor stilstaat, zie afbeelding 3.
Positie rechts  = Vastdraaien
Positie links  = Losdraaien
Positie midden  = Transportstand, aan/uit schakelaar geblokkeerd

Afbeelding 3

OPMERKING: Voor applicaties waar hogere nauwkeurigheid en preciezere instellingen benodigd zijn 
hebben wij de Digitale Accu Serie momentsleutels in ons assortiment.

Wanneer de momentsleutel in bedrijf is zal de reactiearm tegengesteld aan de draairichting bewegen. Hierbij is 
het noodzaak dat de reactiearm op een solide oppervlakte (aangrenzend aan de aan te halen boutverbinding) 
kan reageren.

3.2 Bij het werken met deze momentsleutel:
1. Dienen alleen passende en degelijke krachtdoppen gebruikt te worden
2. Kan de handgreep gedraaid worden voor een optimale montage
3. Dient er geen speling tussen de momentsleutel en reactiearm te zijn
4. Moet de reactiearm tegen het afsteunpunt geplaatst worden voordat de trekker overgehaald wordt.             

Zo worden slaande bewegingen van reactiearm voorkomen
5. Dient de trekker ingedrukt te worden gehouden totdat de momentsleutel stopt met draaien.

!

!

3.3 Led-displaymodule 
Het led-display en de knoppen zijn de interface voor de B-RAD Select 
(zie afbeelding 3). Het led-display heeft 4 cijfers die momentwaarden en 
menuopties weergeven. De knoppen (plus, verhogen) en (min, verlagen) 
worden gebruikt voor het aanpassen van getallen en het navigeren door 
verschillende menu’s in de module. De interface wordt gedetailleerd  
beschreven in paragraaf 3 – Interface en instellingen.
 
Sluit de RAD li-ion-batterij aan op de hendel van de B-RAD Select en 
druk kort op de triggerschakelaar om het led-display in te schakelen. Het 
display verlicht een led-indicatielampje naast elke knop, wanneer er op 
een knop wordt gedrukt of wanneer deze ingedrukt blijft. Indien er geen 
activiteit is, dimt het display na 15 seconden. Trek licht aan de trigger of 
druk op een knop om de lichtsterkte van het display te verhogen. 
 
Na 30 seconden schakelt het display uit. Trek licht aan de trigger
om dit weer in te schakelen.

Plusknop Led-
display

Een-
heden

Min-
knop

Afbeelding 3: Led-display

VOORZICHTIG! De led-displaymodule kan beschadigd raken door een mechanische schok, 
elektrostatische ontlading, overmatige kracht, vocht of extreme temperaturen. Vermijd dergelijke 
omstandigheden en veeg de module voorzichtig schoon of laat deze drogen voor gebruik.
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Afbeelding 3A

3.4 Aandraaimoment wijzigen 

3.5 De momentwaarde wijzigen:
1. Druk op een knop en houd deze ingedrukt, totdat een cijfer gaat knipperen. De - (min) -knop start het 

knipperen van het meest linker cijfer. Indien u opnieuw op de knop drukt en de - -knop ingedrukt houdt, 
verplaatst het geselecteerde cijfer zich naar rechts. Het tegenovergestelde gebeurt met de + (plus) -knop.

2. Druk snel op de + of - -knop om de cijfers met één eenheid per keer te wijzigen. Het is mogelijk andere 
cijfers te selecteren

3. (zie stap 1) voor de fijnafstelling van de momentinstelling.
4. Na 5 seconden wordt de geselecteerde momentwaarde opgeslagen en is deze gereed. U kunt ook op een 

knop drukken en deze ingedrukt houden, totdat het cijfer niet meer knippert. Het display knippert. Dat geeft 
aan dat de waarde is opgeslagen. De momentwaarde wordt opgeslagen, zelfs wanneer de batterij wordt 
verwijderd.

3.6 Menu Informatie 
Met het informatiemenu kunt u momenteenheden wijzigen, de batterijspanning bekijken, de led-lichtsterkte 
wijzigen, een ontgrendelcode invoeren en de programmaversie bekijken. De menuopties worden hieronder 
beschreven. 

 Naar het menu Informatie gaan:
• In de modus Momentselectie houdt u de + -knop - -knop vast en drukt u kort op de knop. 

• Houd de + -knop vast en druk op de - -knop om naar de volgende optie te gaan. Houd de - -knop vast en 
druk op de + -knop om naar de vorige menuoptie te gaan. 

• Houd beide knoppen vast, totdat de momentwaarde wordt weergegeven om het menu te sluiten. Indien 
een ontgrendelcode werd ingevoerd, wordt de vergrendel- of ontgrendelmodus op de led’s weergegeven, 
voordat het menu sluit.

Wanneer de B-RAD Select wordt ingeschakeld, schakelt het led-display in 
met de modus Aandraaimoment selecteren (afbeelding 3A). Opmerking: 
indien het gereedschap zojuist werd gekalibreerd, toont het led-display 
het nominale minimale moment van het gereedschap. Wanneer Nm 
(metrisch) -eenheden worden gebruikt, brandt het “Nm” -indicatielampje 
op het keypad. Wanneer ft·lb (Engels) -eenheden worden gebruikt, brandt 
het “ft·lb”-indicatielampje. (Raadpleeg paragraaf 3.7 – Momenteenheden 
wijzigen)

! WAARSCHUWING: houd uw handen en lichaamsdelen uit de buurt van de reactiearm en de cilinder, 
wanneer de module wordt gebruikt.

3.7 Momenteenheden wijzigen 

• Druk op een knop voor het 
schakelen tussen f (voet-pond) en 
n (Newtonmeter), zoals getoond in 
afbeeldingen 3B en 3C. 

• Druk op beide knoppen en houd 
deze ingedrukt om het menu 
Eenheid selecteren te sluiten 

Afbeeldingen 3CAfbeeldingen 3B
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• Het Nm-indicatielampje brandt, 
wanneer Nm-eenheden 
worden gebruikt (afbeelding 
3D) en het ft·lb-indicatielampje 
brandt, wanneer ft·lb-eenheden 
worden gebruikt (afbeelding 
3E).

Opmerking: wanneer de eenheden 
worden gewijzigd, wordt de 
momentinstelling geconverteerd 
naar de nieuwe eenheden.

Afbeeldingen 3EAfbeeldingen 3D

3.9 Bekijk het batterijvoltage 

• Ga naar de volgende 
menuoptie: “batt.” De 
batterijspanning wordt getoond 
(afbeeldingen 3F en 3G). 

• Wanneer de batterijspanning te 
laag wordt, knippert de melding 
“Lo-b” op een willekeurig 
scherm om te waarschuwen 
dat de batterij dient te worden 
opgeladen.

Afbeeldingen 3GAfbeeldingen 3F

3.10 Een vergrendel- of 
ontgrendelcode invoeren 

1. Ga naar de volgende 
menuoptie: “Lock.” De flitsende 
lijnindicatielampjes op het 
scherm houden het aantal 
keer bij dat er op een knop 
is gedrukt om een code in te 
voeren (afbeeldingen 3H en 3I). 

Afbeeldingen 3IAfbeeldingen 3H

2. Voer een code in met gebruik van de + en - -knoppen. De gewenste code is afhankelijk van de benodigde 
functies. 

3. Navigeer vooruit of druk op beide knoppen en houd deze ingedrukt om de code te accepteren en het menu 
te sluiten. Het nieuwe ontgrendelniveau rolt over het scherm.

3.8 Modus Tabel:
Het aandraaimoment kan in het gekalibreerde bereik worden ingesteld in afzonderlijke stappen van 1 tot 50 in 
plaats van het gebruik van momenteenheden. Instelling 1 is het minimaal gekalibreerde moment, instelling 50 is 
het maximaal gekalibreerde moment en de tussenliggende punten zijn evenredig verdeeld over het bereik van 
het gereedschap. Neem contact op met NOVUS Special Tools bv om deze modus te activeren.
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4. Algemene	veiligheidsinstructies

4.1 Veilige werkomgeving
a) Zorg ervoor dat de werkomgeving schoon, opgeruimd en goed verlicht is. Een rommelige en donkere 

werkomgeving vergroot het risico op ongelukken.
b) Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van brandbare 

vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap produceert vonken die stof of dampen kunnen doen 
ontbranden.

c) Houd kinderen en omstanders op afstand wanneer u elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid, 
kan dit ertoe leiden dat u de controle over het gereedschap verliest.

4.2 Elektrische veiligheid
a) Stekkers van elektrische apparaten moeten bij het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele 

wijze worden veranderd. Gebruik bij geaard elektrisch gereedschap geen adapterstekker. Originele stekkers 
en geschikte stopcontacten verkleinen het risico op elektrische schokken.

b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals buizen, radiatoren, fornuizen/kookplaten en 
koelkasten. Er bestaat een groter risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden. Als water in elektrisch 
gereedschap binnendringt, leidt dit tot een groter risico op een elektrische schok.

d) Gebruik het snoer volgens de voorschriften en ga er voorzichtig mee om. Gebruik het snoer nooit om het 
elektrisch gereedschap te dragen of eraan te trekken, of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd 
het snoer verwijderd van hittebronnen, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de 
knoop geraakte snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.

e) Zorg bij gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis voor een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik 
buiten. Dit vermindert het risico op een elektrische schok.

f) Als het gebruik van elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving niet kan worden vermeden, gebruik 
dan een met aardlekschakelaar (RCD) beschermde stroomvoorziening. Gebruik van een RCD.

4.3 Persoonlijke veiligheid
a) Blijf alert, let goed op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u elektrisch gereedschap bedient. 

Gebruik elektrisch gereedschap niet wanneer u moe of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen 
bent. Een moment van onachtzaamheid bij het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig 
persoonlijk letsel.

b) Gebruik een beschermende uitrusting en draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van beschermende 
uitrusting zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzool, een helm en gehoorbescherming die 
geschikt zijn voor de betreffende omstandigheden, vermindert het risico op persoonlijk letsel.

c) Voorkom dat het gereedschap per ongeluk wordt ingeschakeld. Zorg ervoor dat de schakelaar in de positie 
‘uit’ staat voordat u het gereedschap op het stroomnet of de accu aansluit. Het dragen van elektrisch 
gereedschap met uw vinger op de schakelaar, of het aansluiten van gereedschap waarvan de schakelaar op 
‘aan’ staat, vergroot het risico op ongelukken.

d) Verwijder eventuele stelsleutels of spanners voordat u de voeding inschakelt. Een spanner of een stelsleutel 
die op een draaiend deel van het elektrisch gereedschap is bevestigd, kan leiden tot persoonlijk letsel.

e) Reik niet buiten uw macht, houd beide voeten op de grond en blijf goed in evenwicht. Hierdoor hebt u in 
onverwachte situaties meer controle over het elektrisch gereedschap.

f) Als opzetstukken voor het afzuigen en verzamelen van stof zijn bijgeleverd, zorg er dan voor dat deze 
apparaten correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik van deze opzetstukken verkleint de risico’s 
die samenhangen met stof.

WAARSCHUWING: Lees alle instructies. Het niet opvolgen van onderstaande instructies kan
elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. In alle onderstaande 
waarschuwingen verwijst de term ‘elektrisch gereedschap’ naar uw gereedschap dat via netstroom 
(met snoer) of een accu (draadloos) wordt aangedreven.

!
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4.4 Gebruik en behandeling van elektrisch gereedschap
a) Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor uw toepassing.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden in- en uitgeschakeld. Elektrisch 

gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en dient te worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit de stroomvoorziening en/of haal de accu uit het elektrisch gereedschap voordat u 

het gereedschap aanpast, hulpstukken verwisselt of het gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve 
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het gereedschap per ongeluk wordt aangezet.

d) Berg elektrisch gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten het bereik van kinderen op en sta niet toe dat het 
gereedschap wordt bediend door personen die niet bekend zijn met het elektrisch gereedschap of met deze 
instructies voor het bedienen ervan. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.

e) Elektrisch gereedschap dient goed te worden onderhouden. Controleer of bewegende delen goed zijn 
uitgelijnd en niet zijn vastgelopen. Controleer de onderdelen ook op breuk en andere omstandigheden die 
van invloed kunnen zijn op de werking van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap 
beschadigd is, laat het dan repareren voordat u het gebruikt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door 
slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

f) Houd snijwerktuigen scherp en schoon. Goed onderhouden snijwerktuigen met scherpe snijranden hebben 
minder kans om vast te lopen en zijn gemakkelijker te bedienen.

g) Gebruik het elektrisch gereedschap, toebehoren, opzetstukken, enz. in overeenstemming met deze 
instructies en op de wijze waarvoor dit specifieke elektrisch gereedschap is bestemd, en houd daarbij 
rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik van het elektrisch 
gereedschap voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, kan leiden tot gevaarlijke situaties.

4.5 Onderhoud
a) Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een bevoegde reparateur die uitsluitend identieke 

vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap 
behouden blijft. 

4.6 Gebruik en behandeling van de accu
a) Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat alvorens accu of batterijpakket in het gereedschap te 

plaatsen. Het plaatsen van de accu in het elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar op ‘aan’ staat, 
vergroot het risico op ongelukken.

b) Laad de accu alleen op met de door de fabrikant gespecificeerde oplader. Een oplader die geschikt is voor een 
bepaald type accu kan brandgevaar opleveren wanneer deze gebruikt wordt voor een andere soort accu.

c) Gebruik elektrisch gereedschap uitsluitend met een speciaal voor dat type gereedschap bestemde accu. 
Gebruik van een ander type accu brengt risico op letsel of brandgevaar met zich mee.

d) Wanneer de accu niet wordt gebruikt, houd deze dan verwijderd van metalen voorwerpen zoals paperclips, 
munten, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding tussen accupolen tot 
stand kunnen brengen. Kortsluiten van de accupolen kan leiden tot brandwonden of vuur.

e) Als de accu openbarst, bijvoorbeeld als gevolg van onvoorzichtig gebruik, kan vloeistof uit de accu lekken. 
Vermijd elk contact hiermee. Als u toch in contact komt met de vloeistof, spoel deze dan af met veel water. 
Raadpleeg onmiddellijk een arts als de vloeistof in de ogen komt. Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie  
of brandwonden veroorzaken.
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Lithium Ion accu opladers mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van RAD 18V Lithium Ion accu’s met 
een maximale capaciteit van 5.2AH.

5. Accu

Waarschuwing!

Waarschuwing!

Waarschuwing!

Waarschuwing!

Waarschuwing!

Waarschuwing!

Controleer voor het eerste gebruik of de aangegeven voltage overeenkomt met het 
voltage op de locatie waar u zich bevindt.

Haal de stekker direct uit het stopcontact als de kabel of de oplader beschadigd is, of 
wanneer er rook of vlammen zichtbaar zijn. 

Gebruik om het risico op verwondingen te beperken alleen de originele RAD accu’s.

Stel de accu’s niet vrij aan schokken, boor er niet in. Gooi de accu’s nooit in vuur of in 
water. Houdt de accu’s droog. Gebruik geen beschadigde accu’s.  

RAD opladers en accu’s mogen alleen gebruikt worden bij temperaturen tussen 0 en 49 
graden Celsius. Niet blootstellen aan vocht.

Ontvlambaar zuur kan lekken uit beschadigde Li-ion accu’s. Vermijd contact met de 
huid. Als het zuur in contact komt met de huid direct afspoelen met water. Bij contact 
met de ogen de ogen uitspoelen met schoon water. Zoek vervolgens medische hulp.

5.1 Accu storingen
Waarschuwingslampje blijft branden
De accu wordt niet opgeladen. De temperatuur is te hoog of te laag. Zodra de accu op de juiste temperatuur is 
(0-49 graden Celcius) begint het laden automatisch.

Waarschuwingslampje knippert
De accu is defect, haal deze direct uit de lader. Kortsluiting tussen de contacten, controleer of er zich vuil in de 
sleuf bevindt. 

Waarschuwings pieptoon
In geval van een te hoge bedrijfstemperatuur zal de batterrij een luide piep toon geven. De Lithium Ion batterij 
dient in dat geval afgekoppeld te worden om deze te laten afkoelen alvorens terug te plaatsen.

Opmerking: bij langdurige electromagnetische activiteit stopt de lader om veiligheidsredenen met 
opladen. Trek de stekker uit het stopcontact en plaats deze na 2 seconden terug. !



✘✘✔
Afbeelding 6A Afbeelding 6B Afbeelding 6C

!
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6. Accu oplader
6.1 Accu opladen
Controleer voor het eerste gebruik of het aangegeven voltage overeenkomt met het voltage op de locatie waar u 
zich bevindt. De minimum afstand tot andere objecten dient 5 centimeter te zijn.
1. Sluit de oplader aan op het lichtnet, de rode en groene indicatielampjes branden circa 1 seconde.
2. Zodra de zelftest is voltooid doven de indicatielampjes.
3. Schuif de accu in de sleuf op de oplader. Duw tot de accu vastklikt.
4. Laad de accu op voor gebruik. Nadat de accu 5 keer volledig is opgeladen en ontladen bereikt de accu zijn 

volledige laadcapacitieit. Opgeladen Lithium-ion accu’s kunnen na maximaal 6 maanden bijgeladen worden.
 
6.2 Verwijderen en plaatsen van de accu 
Verwijderen: Druk de knop op de achterkant van de accu om deze te verwijderen.
Plaatsen: Schuif de accu totdat deze vastklikt om deze te plaatsen.

Afbeelding 5 Reactie punt

Met de klok mee Tegen de klok in

7. Beweging	van	de	reactiearm

WAARSCHUWING: De RAD momentsleutel dient tijdens gebruik te allen tijde vastgehouden te 
worden door de gebruiker om het onverwachte loskomen van de momentsleutel (door bijvoorbeeld 
het breken van een verbinding of bout) op te vangen.

7.1 De reactiearm bevestigen 
Zorg ervoor dat de reactiearm en de borgring goed zijn bevestigd.  De reactiearm moet contact maken met een 
degelijk reactiepunt voordat de momentsleutel wordt gebruikt. Wanneer de momentsleutel in gebruik is draait de 
reactiearm in tegengestelde richting van het aandrijfvierkant. De voet van de reactiearm moet rusten tegen een 
solide reactiepunt naast de bout die wordt aangedraaid, zie afbeelding 5.

7.2 Hoogte van de reactiearm
Zorg ervoor dat de hoogte van de krachtdop gelijk is aan de hoogte van de reactiearm, zoals weergegeven in 
afbeelding 6A. De hoogte van de krachtdop mag niet lager of hoger zijn dan de hoogte van de reactiearm, zie 
afbeelding 6B en 6C.



✔ ✘ ✘
Afbeelding 7A Afbeelding 7B Afbeelding 7C

✘✔ ✘
Afbeelding 8A Afbeelding 8B Afbeelding 8C
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LET OP! Onjuist gebruik van de reactiearm kan de levensduur van de momentsleutel verkorten en 
doet de garantie vervallen.

7.3 Reactiearm voet
Zorg ervoor dat de voet van de reactiearm goed aansluit op de bout, zoals weergegeven in afbeelding 7A. 
De lengte van de voet mag niet te kort of te lang zijn, zie afbeelding 7B en 7C.

7.4 Reactiepunt
Zorg ervoor dat het reactiepunt zich in het midden van de voet bevindt, zie afbeelding 8A. Het reactiepunt mag 
zich niet op de hiel van de reactiearm bevinden, zoals weergegeven in afbeelding 8B.

Indien de bijgeleverde standaard reactiearm niet voldoet dan kunt u contact opnemen met uw RAD 
contactpersoon voor een op maat gemaakte of zelf te lassen reactiearm.

WAARSCHUWING: Houd altijd uw hand en andere lichaamsdelen uit de buurt van de reactiearm 
wanneer de momentsleutel in werking is, zie afbeelding 8C.



!
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8. Veiligheidsinstructies
RAD tools zijn ontwikkeld voor het aanhalen en losdraaien van boutverbindingen met zeer grote krachten. Voor uw 
veiligheid en die van anderen zijn duidelijk zichtbare waarschuwingsstickers bevestigd op de sleutels en toebehoren.

LET OP! dat u de voorschriften op de stickers te allen tijde naleeft.

RAD momentsleutels zijn ontworpen en gebouwd met veiligheid in het achterhoofd maar net zoals bij het gebruik 
van alle gereedschappen dient u de algemene veiligheidsvoorschriften op de werkplek na te leven. 
Let daarnaast in het bijzonder op het volgende:
1. Zorg er vóór het eerste gebruik voor dat u op de hoogte bent van de eigenschappen van de momentsleutel 

en de toebehoren
2. Draag altijd een veiligheidsbril bij het gebruik van de momentsleutel
3. Zorg ervoor dat de reactiearm stevig afsteunt voordat u de momentsleutel laat draaien
4. Zorg ervoor dat de borgring goed bevestigd is zodat deze de reactiearm goed op zijn plaats houdt.

RAD momentsleutels zijn veilig en betrouwbaar. Het niet naleven van de veiligheidsinstructies kan resulteren 
in letsel. NOVUS Special Tools bv kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

NOVUS Special Tools bv 
Van Coulsterweg 1F
2952 CB Alblasserdam (NL)
+31 (0)88 20 40 200  
info@novus-bv.com
www.novus-bv.com
  


