
NØKLER BRUK OG SIKKERHET
SLIK BRUKES NØKLER OG SKRALLER PÅ RIKTIG MÅTE

SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

Nøkler er designet for å holde og dreie muttere, bolter, plugger og andre deler med gjenger. 

Kvalitetsnøkler, uansett type, er designet for å holde moment og tiltenkt belastning i sikker 

balanse. Standard nøkler er tilgjengelig med metriske- og tommer åpninger.

Ulike nøkkeltyper har ulike styrker og er designet for ulike formål, som for eksempel festing 

av høyfaste bolter. Lukkede ringnøkler og pipenøkler omgir hele hodet på bolte og muttere. 

Derfor er dette de sterkeste nøkkeltypene og har mindre sjanse for å slippe taket. Åpne 

fast- og ringnøkler samt skiftenøkler er ikke like sterke som lukkede ringnøkler og pipenøkler 

i tilsvarende størrelser ettersom de ikke omgir hele festehodet. De er derfor ikke egnet for 

tunge belastninger, for eksempel for å løsne fastfrosne festemidler.

RIKTIG BRUK OG STELL AV NØKLER
■	 Velg en nøkkel med en åpning som passer nøyaktig til mutteren. Dersom nøkkelen ikke har 

nøyaktig riktig størrelse for bolte og muttere, kan den skade hjørnene på bolte og muttere, 

skli eller gå i stykker. Man bør være nøye med å kun velge nøkler i tomme-størrelse for bolte 

og muttere i tomme-størrelse, og kun nøkler i metriske størrelser for bolte og muttere i me-

triske størrelser.

■	 Trekk alltid i håndtaket og juster holdningen din for å forhindre fall ved plutselig løsning.

■	 For å frigjøre en «frossen» mutter eller bolt bør man bruke en slagnøkkel eller en kraftig  

 ring- eller pipenøkkel. Påføring av rustoppløsende olje på bolter og mutteres hode på  

 forhånd anbefales.

UNNGÅ MISBRUK
■	 Bruk aldri en forlenger eller annen form for «jukser» på noen nøkler for å øke momentet.

■	 Vipp aldri en fastnøkkel. Sørg for å få et fullstendig grep på mutteren eller bolthodet.

■	 Unngå for høye eller for lave dreiemoment. En momentnøkkel vil sørge for riktig stramming.

■	 Nøkler må aldri eksponeres for sterk varme, noe som kan endre hardheten eller metall-

strukturen og til slutt ødelegge verktøyet.

■	 Bruk aldri en skiftenøkkel som har blitt skadet av å ha blitt bøyd, sprukket eller tungt brukt.

■	 Unngå elektrisk sjokk: Koble alltid strømmen fra før du arbeider med elektrisk utstyr 

eller elektriske enheter. Man skal aldri stole på at et verktøy med isolasjon vil beskytte mot 

elektrisk støt. Vanlige plastbelagte håndtak er til for komfort og gir ingen elektrisk isolasjon. 

Andre isolerte og isolerende verktøy med høy dielektrisk isolasjon vil være identifisert som 

dette. Dielektrisk isolasjon med høy styrke er kun ment som sekundær beskyttelse og for 

bruk av opplært personell.

Bruk aldrig en forlenger.

Vipp aldrig en fastnøkkel. Mutteren 
må være helt omringet.
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Juster holdningen din og draget 
ditt når du påfører høyt moment.



PIPER, SKRALLEHÅNDTAK OG TILBEHØR

Det finnes to vanlige typer piper – manuelle og kraft. Hver type er ulike i design og hardhet. Manuelle piper har vanligvis 

en forkrommet finish, men kan også ha en sort finish. Kraftpiper har en sort finish og har vanligvis tykkere vegger.  

Piper er laget i standard lengder og dybder. Åpningene kan være 12-, 8- og 6-punkt eller firkantede. Tennpluggpiper har 

gummipakninger eller andre enheter som holder pluggen. 

RIKTIG BRUK OG PLEIE

■	 Velg riktig størrelse og riktig piper som passer til mutteren (tommer/metrisk).

■	 Velg størst mulig firkant – mange piper er tilgjengelige med mindre firkant enn det som bør brukes ved høy belastning.  

 De kan brukes til oppstart (forstramming) eller annet bruk som krever lav belastning.

■	 Velg passende skrallehåndtak eller leddhåndtak.

■	 Velg forlenger og universalledd.

■	 Det må utvises forsiktighet for ikke å overbelaste komponenten med lavest gradering.

■	 Obs: Overganger og tilbehør reduserer verktøyets belastningskapasitet og bør ikke brukes under tung belastning.

■	 Periodisk rengjøring og inspeksjon av skrallehåndtak, piper og tilbehør er svært viktig. Mange produsenter leverer deler,  

 reparasjonssett og instrukser for å utføre service på skraller, nøkler og skraller. Reparasjoner på håndtakene eller skralle- 

 mekanismen bør utføres med produsentens egne deler.

UNNGÅ MISBRUK/MISHANDLING

■	 Øk aldri momentet til en skralle- elller leddhåndtak ved hjelp av et rør eller en annen form for jukseanordning på  

 skiftenøkkelhåndtaket.

■	 Bruk aldri manuelle piper på el og luft muttertrekkere.

■	 Ved bruk av overganger, husk at når du tilpasser «nedover» (stort håndtak, liten pipe), bygger du opp et enormt  

 dreiemomentpotensial og risikerer å ødelegge pipen.

■	 Når du tilpasser «oppover» (lite håndtak, stor pipe), er det fare for å bruke for mye kraft på håndtaket slik at det går i  

 stykker.

NÅR ER REPARASJON ELLER UTSKIFTNING NØDVENDIG?

■	 Ikke forsøk å reparere piper.

■	 Kast piper eller tilbehør ved tegn på sprekker og feil.

■	 Kast piper med avrundede eller skadede åpninger, eller med slitte eller deformerte bitsender.

TEKNISKE DATA

■	 I henhold til den internasjonale standarden til DIN 3122 skal skraller minst kunne tåle følgende momentverdier.

1/4” 62 Nm

3/8” 202 Nm

1/2” 512 Nm

3/4” 1.412 Nm

1” 2.515 Nm
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