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• Teste de ferramenta: Chaves (eletrônica/digital, click), pneumática, ferramentas elétricas e baterias, 
    ferramentas de pulso (exceto chaves de impacto)
• Controle estatístico de processo: Capabilidade da máquina (Cm, Cmk) e gráficos X, R

• Teste de acordo com ISO 6789 e ISO 5393

• Configuração rápida e fácil

• Auto detecção do ponto de quebra para chaves de estalo

• Comparativo de teste de capabilidade

• Armazenamento das configurações de checagem de aperto

• Conectividade externa com transdutor para testes especiais

• Programação individual ou programa com software de gerenciamento de qualidade SQnet+ 

• Simulação de diversas estratégias de aperto "multi-step simulation"

FTY
Bancada Hidráulica para Teste em Ferramentas de aperto

"Primeira mesa de testes capaz   
simular apertos em todas 

as condições"
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• Trabalha 40% mais rápida em comparação aos concorrentes hoje

• FTY reproduz o comportamento real de uma junta

• Fácil para trabalhar  - Freios "Plug and Play"

•
• Design robusto com menor manutenção comparado com a concorrência
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Capacidade de Torque 0.2 N·m ÷ 2000 N·m máximo  

Precisão do Torque 0.5% leitura 

Velocidade Máxima da 
Ferramenta

1100 rpm

Precisão Angular 1° sobre 360°

Capacidade de  
Simulação de Junta

15° à 360° (ângulo medido de 50% à 100% do torque nominal)

FTY
Bancada Hidráulica para Teste em Ferramentas de aperto

Exemplo de parametrização de uma simulação de aperto

Simulação de aperto 
completamente 

afrouxada

Simulação de aperto

Simulação de aperto

Simulação de aperto

Simulação na bancada

Simulação na bancada

Simulação na bancada

Simulação de aperto 
pre-apertada

Simulação de aperto 
preapertada com  

estratégia de  
desaperto/aperto

A = Encosto 
B = Acomodação 
C = Junta Rígida

  Bancada Mecânica de Capabilidade
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Teste de resultados:
Resultados da bancada são comparados com resultdos das ferramentas. 
Comunicação automática ou manual de entrada de resultados.

  SCS app

  Comparação de resultados

  Resultado da ferramenta

Simulação de torque predominante

Teste ISO 6789 (chave de torque) e ISO 5393 (ferramentas elétricas) 
para testes extendidos em todo o alcance da ferramenta sob teste.

Controle estatístico de processo 
(Cm-Cmk e cartas de controle) com 
software SQnet+ .

www.scsconcept.br.com
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  Inclinação

  Roda motorizada

FTY
Bancada Hidráulica para Teste em Ferramentas de aperto

  Freio externo

  Suporte apertadeira regulável
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