
Gdy kluczem jest  
odpowiedni moment!

Samochód jest skomplikowaną konstrukcją gdzie występuje wiele połączeń śru-
bowych. Niektóre z nich wymagają odpowiedniej precyzji podczas dokręcania ze 
względu na użyty materiał łączonych powierzchni oraz samych śrub czy nakrętek. 
Zbyt mała siła użyta podczas dokręcania sprawi, że połączenie nie będzie trwa-
łe, zbyt duża natomiast może uszkodzić lub odkształcić łączone elementy. Odpo-
wiednią siłę zwaną momentem zapewni użycie klucza dynamometrycznego. 

Wi  
ofercie Polcar znajdziesz klucz 
dynamometryczny ½” o zakresie 

regulacji 28 – 210 Nm, który posiada 
certyfikat TÜV potwierdzający wysoką 
jakość i bezpieczeństwo użytkowania. 
Klucz oferowany jest w kompletacji 
z przedłużeniem ½” 125 mm oraz na-
sadkami w rozmiarze 17, 19 i 21. Ca-
łość zamknięta jest w praktycznym do 
przechowywania etui.

Klucza dynamometrycznego warto 
używać zawsze tam gdzie odpowiedni 
moment dokręcenia śruby lub nakrętki 
ma kluczowe znaczenie dla bezpiecz-
nego użytkowania samochodu. Infor-
macje z jakim konkretnym momentem 
należy dokręcić śrubę lub nakrętkę 
zazwyczaj zawarte są w instrukcji ob-
sługi samochodu lub instrukcji obsługi 
montowanego elementu.

Sprawdź również pozostałe produk-
ty o uniwersalnym zastosowaniu 
prezentowane w katalogu Akceso-
riów. Wśród nich znajdziesz:

• chemię blacharsko-lakierniczą,
• chemię i kosmetyki do pielęgnacji 

motocykli i samochodów,
• chemię warsztatową,
• uniwersalne części nadwozia, lu-

sterka oraz oświetlenie,
• uniwersalne elementy elektryczne,
• oleje i płyny eksploatacyjne,
• uniwersalne części do obsługi ukła-

du klimatyzacji,
• materiały wulkanizacyjne do obsłu-

gi i naprawy kół,
• system monitorowania ciśnienia 

w kołach TPMS,
• spinki i elementy montażowe,
• uniwersalne elementy układów ha-

mulcowych,
• elementy wyposażenia warsztatów 

i lakierni,
• elementy wyposażenia wnętrza po-

jazdu.

www.polcar.com

[Akcesoria]    Wyposażenie wnętrza pojazdu    Klucze (różne)    Klucz dynamometryczny

Klucz dynamometryczny prezentowany jest w katalogu eCar oraz w katalogu internetowym (www.catalog.polcar.com) 
pod numerem TW1 w zakładce:

Nie pozwól aby pogoda Cię za-
skoczyła i wymień koła w odpo-
wiednim momencie. 

Oferowany klucz ze względu na 
możliwość ustawienia dużego mo-
mentu szczególnie polecany jest 
podczas sezonowej zmiany kół. 
Dzięki niemu każda ze śrub będzie 
dokręcona z odpowiednią siłą za-
pewniającą bezpieczne użytkowa-
nie, a także ułatwi kolejną sezono-
wą wymianę.

Zmieniając koła sprawdź również 
śruby i nakrętki. Gdy zachodzi ko-
nieczność ich wymiany skorzystaj 
z wysokiej jakości (EU quality) śrub 
i nakrętek dostępnych w Polcar. 
Umożliwiają montaż zarówno felg 
stalowych jak i aluminiowych w po-
nad 650 modelach i generacjach 
samochodów.

Śruby i nakrętki do kół prezentowa-
ne są w katalogu eCar oraz w kata-
logu internetowym (www.catalog.
polcar.com) w zakładce:
[Akcesoria]    Spinki i elementy 
montażowe    Części montażowe  

  Nakrętka koła/ Śruba do kół

https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/klucz-dynamometryczny/TW1?appliance_id=18902968
https://catalog.polcar.com/product/akcesoria/klucz-dynamometryczny/TW1?appliance_id=18902968

