
Säkerställ att hjulen är dragna med rätt åtdragningsmoment.

För några år sedan gjorde VTI(statens väg- och transportforskningsinstitut)tillsammans med DRF(Däckspecialisternas Riksförbund) och NTF(Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 
Främjande)en kunskapssammanställning om trafiksäkerhetsaspekter på däck och hjul. Den visade att det är bristfällig montering som leder till att hjul lossnar på tunga fordon. 

Felaktigt åtdragningsmoment utpekas som den vanligast orsaken. Med en slående mutterdragare kan man aldrig kontrollera åtdragningsmomentet! 

Fördelar med att använda Chicago Pneumatic BlueTork
Nutrunner:

• Hjulen blir dragna till rekommenderat åtdragningsmoment
• Minskar förslitnings- och arbetsskador: mindre vibrationer, 

mindre buller, lägre verktygsvikt än slående mutterdragare
• kvalitetssäkrar arbetsprocessen vid hjulmontering
• Förhindrar att pinnbultar dras över sin sträckgräns
• Förhindrar att hjulmuttrar dras för löst
• Minskar olycksrisker med att hjul lossnar

Chicago Pneumatics BlueTork 7600 serie är en segdragande 
mutterdragare med två lammelmotorer.

• Automatisk avstängning vid förinställt moment
• Nästan inga vibrationer < 2,5 m/s
• Upp till 900 Nm fram och back
• Finns i modeller med fram/back, 1 eller 4 förinställda moment
• Låg ljudnivå 79 dBA
• Finns med tre olika mothållsarmar

www.stsgsverktyg.sewww.cp.com info@chpneumatic.se



Chicago Pneumatic BlueTork 7600
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Modell Hylsfäste Min moment 
Nm

Max moment 
Nm

rpm Max 
luftförbrukning l/s

Anslutning 
NPTF

Vikt Kg

Alla CP 7600 1” 550 900 100 19 3/8” 6 - 9

Teknisk specifikation

Användningsområde:

• Bussar
• Lastbilar
• Andra typer av tunga fordon

XC – Fäste - lång XB - Fäste

C – Fäste - kort

Tre modeller av mothållsarm

info@chpneumatic.se



Bra utrustning för hjulbyte
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Lyft  & Demontera 

Lufthydrauliska domkrafter 
från 15 – 100 ton
CP 85030, CP 85050, 
CP 85080, CP 85100

Rengör Montera & Momentdra Rätt tryck

CP 7202
För bra åtkomlighet i 
fälgar och trummor

Hjullyftar
CP 84010, CP 87120
CP 87700

CP 2755
För rengöring av 
pinnbultar

CP 7748 
Lätt och Smidig 
mutterdragare med 
momentbegränsning 
i tre steg

CP 7600 serie
För korrekt 
åtdragningsmoment

Automatiska luftpåfyllare
Väggmonterade och 
handhållna
MHA-100, MW-60, MW-64Vadderade Handskar

CP 7782-6
1” mutterdragare med högt 
lossdragningsmoment

CP 87029
Ergonomisk 
verkstadsstol Chicago Pneumatic

Krafthylsor

Rätt tryck, ren luft och 
smörjning för 
tryckluftsverktyg

”Beskriv dina behov så gör 
vårt breda utbud resten”

info@chpneumatic.se


