
MBT ET armeringskoppling - montageanvisning 
 
MBT armeringskopplingar måste vara korrekt monterade för att full kapacitet skall uppnås. Kopplingen måste vara 
komplett med korrekt antal skruvar och två tandade remsor placerade inuti kopplingen.  
För korrekt installation måste alla skruvar dras åt till dess att skruvhuvudet lossnar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ref. Antal skruvar/dimensioner Dimension  

skruvskalle 
Nominellt 

åtdragningsmoment 
Längd 

 spärrnyckel* 
   (Nm) (mm) 

 ET10 4/M10 1/2” 55 300 

 ET12 6/M10 1/2” 55 300 

 ET16 6/M12 1/2” 108 600 

 ET20 8/M12 1/2” 108 600 

 ET25 8/M16 5/8” 275   1100** 

 ET32 10/M16 5/8” 360   1500** 

 ET40 14/M20 3/4” 525   1800** 
 

 
 
*  Minsta längd som krävs för att begränsa kraften som krävs för att dra av skruven till 250 N. Detta motsvarar 
              ungefär ett lyft av 25 kg. 
 
** Även om kopplingarna kan dras med handverktyg, rekommenderar vi användning av el- eller pneumatiska verktyg som 

designats för att ge en jämn åtdragningskraft. Halfen kan tillhandahålla lämpliga verktyg till försäljning eller uthyrning. 
Använd inte slagverktyg. 

 
Vi rekommenderar inte att förlänga handverktygen, då detta kan ge för stora belastningar på, och riskera skada skruvarnas gängor.  
 
 
 

 

MBT ET Coupler Installation Guide      Rev: 11/08/14 

1 Placera armeringsjärnet i kopplingen till halva 
kopplingslängden +/- 6 mm och dra åt skruvarna med 
handkraft. Gör en extra kontroll och gör eventuella justeringar. 

 
2 Tryck in det andra järnet mot det första och dra åt de 

resterande skruvarna. Kolla att armeringsjärnet är korrekt 
placerat och gör eventuella justeringar. 

 
3 Skruvarna skall dras med hjälp av spärrnyckel, el- eller 

pneumatiskt verktyg. Använd inte slagverktyg för åtdragning. 
 
4. Starta med den mittersta skruven i på ena halvan av 

kopplingen och fortsätt ut mot den yttersta skruven, dra inte 
med fullt moment. 

  
5 Upprepa steg 4 på den andra halvan av kopplingen, och dra 

med fullt moment till dess att skruvskallarna lossnar.  
 
6. Drag åt skruvarna på den första halvan med fullt moment tills 

skruvskallarna lossnar. 
 
 

Batch Nr 
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