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KARTA REJESTRACJI
GWARANCJI
Gwarancja na produkt Claydon rozpocznie się 12 miesięcy od daty instalacji.
Otrzymuj aktualizacje dotyczące produktu, w tym aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa.
Pobierz swoje dokumenty.
Uzyskaj wsparcie.
Aby aktywować gwarancję firmy Claydon oraz kartę kontrolną gwarancji, należy wypełnić
formularz na tej stronie i przesłać go na adres:
Service Department
Claydon Yield-O-Meter Ltd
Bunters Road,
Wickhambrook,
Newmarket,
Suffolk,
CB8 8XY
Alternatywnie można przesłać wypełnione dokumenty na adres: service@claydondrill.com
IMIĘ I NAZWISKO
KLIENTA:
NUMER TELEFONU:
NUMER SERYJNY
MASZYNY:
DATA PRZEKAZANIA
DO EKSPLOATACJI:
ADRES:
POWIAT:

KRAJ:

KOD POCZTOWY:

PROSZĘ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE
• Maszyna jest dostarczona wyczyszczona, bez śladów soli drogowej.
• Przed przystąpieniem do obsługi siewnika układ hydrauliczny o swobodnym przepływie został
podłączony.
• Odwodnienie obudowy siewnika jest prawidłowo zamontowane na ciągniku, jeżeli dotyczy.

ZWRÓCIĆ DOKUMENT REJESTRACYJNY W CELU ZAREJESTROWANIA MASZYNY,
JEŚLI NIE WSZYSTKIE ROSZCZENIA GWARANCYJNE ZOSTANĄ ODRZUCONE.
PODPIS
KLIENTA:

DATA:

GWARANCYJNA KARTA
KONTROLNA DLA
URUCHOMIENIA I FORMULARZ
POTWIERDZENIA

Gwarancja na produkt Claydon rozpocznie się 12 miesięcy od daty instalacji.

Niniejszy formularz musi zostać wypełniony wraz z kartą rejestracji gwarancji przy uruchamianiu nowej
maszyny Claydon w celu aktywacji jej ochrony gwarancyjnej. Obowiązkiem dystrybutora jest upewnienie się,
że dokument rejestracji gwarancji został wypełniony, podpisany przez użytkownika końcowego i wysłany do
Claydon. W przypadku nieobecności dystrybutora obowiązkiem klienta jest odesłanie tego formularza na
poniższy adres.
Service Department, Claydon Yield-O-Meter Ltd, Bunters Road, Wickhambrook, Newmarket, Suffolk, CB8
8XY. Alternatywnie można przesłać wypełnione dokumenty na adres: service@claydondrill.
com
IMIĘ I NAZWISKO DYSTRYBUTORA
DOSTARCZAJĄCEGO

IMIĘ I NAZWISKO
KLIENTA

NUMER TELEFONU
DATA PRZEKAZANIA DO
EKSPLOATACJI

NUMER SERYJNY MASZYNY

DD/MM/RRRR

ADRES
POWIAT

KOD
POCZTOWY

KRAJ

ZADANIE

WYKONANO

Klient (i każdy operator maszyny) otrzymał i zapoznał się z treścią instrukcji obsługi.
Klient zna wszystkie blokady transportowe maszyny i wie, jak je prawidłowo obsługiwać.
Klient zna prawidłową kolejność składania i rozkładania maszyny.
Klient wie, jak ustawiać poziom maszyny (przód–tył).
Klient wie, jak ustawiać poziom maszyny (lewa–prawa strona).
Klient wie, jak regulować i ustawiać wysokość operacyjną maszyny.
Klient wie, jak regulować i ustawiać kąt operacyjny zębów.
Klient zna wszystkie punkty smarowania/konserwacji maszyny.

Ja, ...................................................(imię i nazwisko
przedstawiciela), w imieniu ............................................
..................
(imię i nazwisko dystrybutora) przekazałem(am) ww. maszynę do eksploatacji zgodnie z moją
najlepszą wiedzą i starannością oraz upewniłem(am) się, że spełnione zostały co najmniej wszystkie
punkty tej listy kontrolnej.

Ja, …………………………………………(imię i
nazwisko użytkownika końcowego), dokonałem(am) odbioru przekazania maszyny do eksploatacji
przez upoważnionego przedstawiciela firmy
Claydon i jestem usatysfakcjonowany(-a) poziomem
kompetencji ww. przedstawiciela oraz poziomem
świadczonych usług. Wszystkie dane zawarte w
niniejszym formularzu są prawidłowe i zgodne z
najlepszym stanem mojej wiedzy.

Podpis.......................................................................

Podpis.......................................................................

Data

Data

DD

MM

RRRR

DD

MM

RRRR

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

B

Deklaracja zgodności WE

Zgodnie z EN ISO 17050-1:2004
My: Claydon Yieldometer Ltd
z: Gaines Hall
zgodnie z następującymi dyrektywami:
2006/42/EC
Dyrektywa Maszynowa
Niniejszym deklarujemy, że urządzenie: Siewniki Claydon
Numer modelu: Brona chwastownik
Numer seryjny: SH0001 – SH****
spełnia odpowiednie wymogi zgodności określone w następujących dokumentach
Nr ref.
EN ISO 12100-1:2003
EN ISO 12100-2:2003

Tytuł
Bezpieczeństwo maszyn – pojęcia podstawowe
Bezpieczeństwo maszyn – pojęcia podstawowe

Wydanie/data
2003
2003

Niniejszym oświadczam, że ww. sprzęt został zaprojektowany pod kątem zgodności z odpowiednimi częściami ww. specyfikacji i spełnia
wymogi dyrektyw

Oliver Claydon
Dyrektor operacyjny
Wykonano w
Gaines Hall
Wickhambrook
Dnia: 07.03.2016 r.
Dokumentacja techniczna maszyn jest dostępna w firmie:
		

Claydon Yieldometer Ltd
Bunters Road
Wickhambrook
Newmarket, Suffolk, CB8 8XY
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IDENTYFIKACJA MASZYNY

Tabliczka identyfikacyjna

Claydon Yeildmeter Ltd
Gaines Hall, Wickhambrook
Newmarket, Suffolk,
CB8 8YA, England
+44 (0)1440 820327
www.claydondrill.com
Model:

MSH9

Serial No:

MSH9000

Year:

2021

Mass Min/Max:

1500/2000

Masa min./maks. – Maksymalna/minimalna masa obciążona pojazdu w kg
Model – Informacje o maszynie
Nr seryjny – Numer seryjny maszyny
Rok – Rok produkcji

10
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C

Identyfikacja maszyny
PROCEDURA ZAMAWIANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Podczas zamawiania części zamiennych
zawsze podawać:
– Model
– Nr seryjny
– Rok produkcji
– Numery części wymaganych części
(podane w książce części)
– Nazwa rachunku bankowego
Lokalizacja numeru
VIN

Lokalizacja tabliczki znamionowej

Tutaj podać numer seryjny: …………………………………………………………………
Podanie numeru seryjnego może być wymagane podczas zamawiania części zamiennych w przyszłości.

REJESTRACJA GWARANCJI
Przy zakupie maszyny należy wypełnić oddzielną kartę gwarancyjną, aby umożliwić roszczenia gwarancyjne.
Znajduje się ona na końcu instrukcji obsługi.

DANE TECHNICZNE

MASZYNA

SZEROKOŚĆ
ROBOCZA

9M

9M

SZEROKOŚĆ
TRANSPORTOWA
3M

WAGA
(PRZYBLIŻONA)
NIEOBCIĄŻONA
1750KG

LICZBA ZĘBÓW
BRONY

WYMAGANA MOC
(SZACUNKOWA)

75

175HP
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WPROWADZENIE

9M BRONA
CHWASTOWNIK

Dziękujemy za zakup nowej brony chwastownika.
Celem niniejszej instrukcji obsługi jest objaśnienie ustawiania, obsługi i konserwacji maszyny przez operatora.
Bardzo ważne jest, aby operator dokładnie zapoznał się z treścią niniejszej instrukcji, co pozwoli na prawidłowe
ustawianie, obsługę i konserwację maszyny w bezpieczny sposób.
Aby uzyskać dalszą pomoc lub wyjaśnienia dotyczące użytkowania i konserwacji maszyny, należy skontaktować
się z dystrybutorem lub z Claydon Yield-O-Meter Ltd, korzystając z danych kontaktowych podanych na
przedniej okładce.
Brona chwastownik Claydon zapewni wiele lat doskonałej obsługi przy niewielkiej konserwacji dzięki solidnej
konstrukcji i niewielkiej liczbie ruchomych części. Jednak regularna konserwacja rutynowa zapewni optymalną
wydajność i żywotność maszyny.
W interesie rozwoju produktu Claydon może (według własnego uznania) wydać aktualizacje lub zmiany
komponentów, które mogą poprawić wydajność lub żywotność Twoich maszyn.

12
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Lokalizacja naklejek
Naklejki dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na maszynie w różnych miejscach.Aby zapewnić bezpieczeństwo
operatora oraz bezpieczną obsługę maszyny, należy stosować się do informacji przedstawionych na naklejkach.
Jeśli jakiekolwiek naklejki staną się nieczytelne lub zoqstaną uszkodzone, można zamówić nowe naklejki i
umieścić je w odpowiednich miejscach. Naklejek nie wolno usuwać.
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BEZPIECZEŃSTWO

Lokalizacja naklejek

14
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Znaczenie naklejek

NAKLEJKA

ZNACZENIE

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
Przed przystąpieniem do obsługi maszyny dokładnie zapoznać się
z treścią instrukcji i upewnić się, że jest ona zrozumiała.
DC0026

Nie stać między ciągnikiem a maszyną.
Stanie między ciągnikiem a siewnikiem jest zabronione w
szczególności podczas podłączania i rozłączania.
DC0034

Wyjąć klucz przed rozpoczęciem serwisowania.
Przed wykonaniem napraw lub serwisowania wyłączyć silnik i
wyjąć klucz.
DC0027

Jazda na maszynie jest zabroniona.
W wyniku jazdy na maszynie może dojść do poważnych lub
śmiertelnych obrażeń.
DC0036

Zachować ostrożność w przypadku wycieku płynu
hydraulicznego.
Wadliwe węże układu hydraulicznego lub nieprawidłowo
podłączone złącza hydrauliczne mogą spowodować
nieprzewidywalne ruchy maszyny. Ciecz pod wysokim ciśnieniem
DC0037
może przebić skórę, powodując poważne obrażenia lub śmierć.

Nie przebywać w zasięgu obrotu.
Obroty i składanie części maszyny wiążą się z bardzo poważnym
zagrożeniem obrażeniami lub śmiercią.
DC0039
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BEZPIECZEŃSTWO

Znaczenie naklejek

NAKLEJKA

ZNACZENIE

Zagrożenie zgnieceniem.
Przerwy między elementami mogą zmniejszyć się lub
całkowicie zniknąć.
DC0029

Dokręcić wszystkie nakrętki i śruby.
Po kilku godzinach pracy skontrolować i dokręcić
wszystkie nakrętki. Nakrętki mogą się poluzować w
wyniku wibracji maszyny.
DC0035

Unikać kabli napowietrznych.

DC0038

Połączenia hydrauliczne.
Przegląd połączeń hydraulicznych.

DC0122

16
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Przegląd maszyny
Terminy „przód”, „tył”, „lewa strona” i „prawa strona” w treści niniejszej instrukcji należy interpretować w
następujący sposób:
„Przód” oznacza część maszyny z 3-punktowym połączeniem
„Tył” oznacza koniec maszyny z perspektywy osoby stojącej z tyłu maszyny
„Lewa strona” oznacza lewą stronę maszyny z perspektywy osoby stojącej z tyłu maszyny
„Prawa strona” oznacza prawą stronę maszyny z perspektywy osoby stojącej z tyłu maszyny.

Przód

Tył

Lewa strona

Prawa strona
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ZAPISY DYREKTYWY

Przegląd maszyny

1.
3.

5.

2.
6.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Uchwyt ręczny
Skrzynka połączeniowa elektroniki
Siłownik składania maszyny
Zęby brony
Siłownik składania zębów brony
Tylne światła
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Zapisy dyrektywy
Ta brona chwastownik firmy Claydon jest zgodna z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (zob. deklaracja
zgodności na początku instrukcji).

EMISJA HAŁASU
N/d

OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI
Podczas obsługi brony chwastownika przestrzegać poniższych ostrzeżeń i przestróg
• Upewnić się, że masa całkowita zespołu ciągnika/maszyny nie przekracza dopuszczalnych limitów oraz że
masa ciągnika jest wystarczająca do bezpiecznego wykorzystania w warunkach polowych i drogowych.
• Nie zezwalać nikomu na przebywanie pomiędzy ciągnikiem a maszyną podczas ich podłączania lub rozłączania.
• W celu konserwacji/regulacji maszyny upewnić się, że jest ona opuszczona na ziemię na 3-punktowym
połączeniu.
• Układ hydrauliczny maszyny pracuje pod wysokim ciśnieniem. Olej hydrauliczny pod ciśnieniem jest
niebezpieczny, dlatego podłączanie/rozłączanie maszyny wykonywać wyłącznie przy wyłączonym silniku
ciągnika oraz po spuszczeniu ciśnienia w wężach.
• Przed przystąpieniem do obsługi maszyny upewnić się, że nikt nie przebywa w obszarze jej promienia
zawracania

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

!

!

Ostrzeżenie – Zawsze zwracać szczególną uwagę na tekst obok tego symbolu. Ten symbol
może odnosić się do czegoś, co może spowodować uszkodzenie maszyny, poważne obrażenia lub śmierć. Prosimy o podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
Proszę zwrócić uwagę – Informacje dotyczące tego symbolu mogą być warte uwagi
jako przydatna wskazówka, która pomoże efektywniej korzystać z urządzenia.
Wymagana ochrona oczu – W interesie bezpieczeństwa należy nosić środki ochrony
oczu.
Wymagane rękawice ochronne – W interesie bezpieczeństwa należy nosić rękawice
ochronne.
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PRZYGOTOWANIA PRZED PRACĄ

Podłączanie brony chwastownika do ciągnika
Bronę chwastownika firmy Claydon można zamontować na dowolnym kompatybilnym trzypunktowym
połączeniu z dołączonymi trzpieniami połączenia i kulami CATIII (niedołączonymi).
Po podłączeniu brony chwastownika i ustawieniu prawidłowej głębokości roboczej górne złącze powinno
być ustawione pod kątem, w którym punkt zbieżności między górnym i dolnym ramieniem połączenia
znajduje się na przedniej osi. Można to osiągnąć przez zmianę punktów mocowania sworznia górnego
połączenia na ciągniku oraz na maszynie. Zapewni to stabilność oraz prawidłowe wykorzystanie masy
osprzętu.
1.
Górny punkt połączenia
2.
Górny punkt zaczepienia
3.
Dolny punkt połączenia
4.
Dolny punkt zaczepienia
5.
Pionowy wirtualny punkt 		
2.
zaczepienia
1.

5.

3.

4.

ZŁĄCZA UKŁADU HYDRAULICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO
1.
2.
3.
4.
5.

Zwiększona agresja zębów brony chwastownika
Zmniejszona agresja zębów brony chwastownika
Połączenie składania brony chwastownika
Połączenie rozkładania brony chwastownika
7-pinowa wtyczka połączeniowa

1.
2.
3.
4.

5.

Do połączenia brony chwastownika:
1. Podłączyć 7-pinową wtyczkę połączeniową (5) do 7-pinowego gniazda z tyłu ciągnika bezpieczną trasą
tak, aby nie doszło do uchwycenia lub zaczepienia kabla.
2. Podłączyć złącza składania i rozkładania 1/2” ISO (1, 2, 3 i 4) do ciągnika.

20
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Transportowanie brony chwastownika
!

PRZED ZŁOŻENIEM MASZYNY DO TRANSPORTU NALEŻY ZAWSZE SKŁADAĆ ZĘBY BRONY.

!

Podnieść maszynę z ziemi, złożyć zęby i złożyć skrzydła całkowicie w górę. Przed złożeniem upewnić się, że
pomiędzy tyłem brony chwastownika a podłożem jest wystarczający prześwit.

INSTRUKCJA OBSŁUGI – BRONA CHWASTOWNIK 9M
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PRZYGOTOWANIA PRZED PRACĄ

Ustawianie brony chwastownika do pracy
USTAWIANIE POZIOMU MASZYNY
Aby zapewnić optymalną pracę, bronę chwastownika firmy Claydon należy ustawić poziomo w płaszczyźnie
przód–tył w górnym połączeniu ciągnika, gdy znajduje się w pozycji roboczej.W przeciwnym razie brona będzie
blokować się słomą z przodu, jeśli górne połączenie będzie zbyt krótkie, oraz z tyłu, jeśli górne połączenie
będzie zbyt długie.
Aby potwierdzić wypoziomowanie brony chwastownika, zaleca się, aby podczas obsługi maszyny przez jedną
osobę druga osoba pilnowała równoległego ustawienia brony względem gruntu, jak pokazano na ilustracji
poniżej.

POWIERZCHNIA PODŁOŻA

22
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WYSOKOŚĆ ROBOCZA
Brona chwastownik nie ma kół prowadzących i została zaprojektowana w taki sposób, aby jej masa była
całkowicie przenoszona na zębach. Jeśli wydajność pracy brony chwastownika jest zbyt duża, można przenieść
część ciężaru brony na trzypunktowe połączenie ciągnika.
Kąt zębów można zmieniać pod względem agresywności z poziomu kabiny poprzez hydrauliczną regulację
kąta grabi. W przypadku posiekanego ścierniska rzepaku lub fasoli kąt grabi może być maksymalny, jeśli jest
to wymagane (ta pozycja jest najbardziej agresywna i przemieszcza najwięcej gleby), jednak w przypadku
posiekanego ścierniska po zbożach zęby muszą być odchylone do tyłu, aby umożliwić słomie przejście przez
maszynę bez blokowania.
Płytki kąt grabi – pszenica lub jęczmień

POWIERZCHNIA PODŁOŻA

Agresywny kąt grabi – rzepak lub fasola

POWIERZCHNIA PODŁOŻA
Jeśli zęby nie są ustawione pod takim samym kątem po obu stronach maszyny, należy wykonać następujące
czynności:
– Najpierw ustawić zęby w pozycji końcowej (w pełni do przodu lub w pełni do tyłu).
– Następnie ponownie ustawić zęby w wymaganej pozycji roboczej – kąty zębów tym razem powinny być
jednakowe po obu stronach.

!

Jeśli jedna strona zębów brony będzie ciągle wracać, sprawdzić, czy układ hydrauliczny jest
szczelny.
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OPERACJE POLOWE

Wykorzystanie polowe
Aby zapewnić najlepsze wyniki, zaleca się, aby brona chwastownik była ustawiona pod kątem 30º względem
kierunku pracy podczas zbiorów z pola. Zapewni to równomierną dystrybucję słomy i plew na polu.
Podczas pracy brona chwastownik powinna przeciągać niewielką ilość słomy po gruncie, powoli wydając ją z tyłu
maszyny. Zapewni to równomierną dystrybucję warstwy słomy i plew na całym polu.
Brona chwastownik Claydon może być stosowana na ścierniskach, na których słoma została zebrana w bale,
lub na ścierniskach rzepaku/fasoli jako metoda inicjowania wschodzenia chwastów oraz kontrolowania liczby
ślimaków. Przy takim wykorzystaniu zęby mogą być ustawione pod bardzo agresywnym kątem w celu zwiększenia
mikrouprawy.
Bronę chwastownik Claydon należy ciągnąć z jak największą prędkością (do 25 km/h). Czasami (w bardzo rzadkich
przypadkach) brona może trafić na grudę ziemi lub granicę ścieżki i zacząć się odbijać. Należy wówczas zwolnić lub
zatrzymać się w celu umożliwienia odpowiedniego ustawienia maszyny, a następnie kontynuować normalnie pracę.
Aby całkowicie zapobiec temu efektowi, zaleca się przeniesienie niewielkiej części masy brony chwastownika (ok.
10–20%) na 3-punktowe połączenie ciągnika.
Podczas pracy brona chwastownik powinna przez cały czas być opuszczona na grunt – bez podnoszenia przy
zakrętach na końcach pola. Po zakończeniu pracy na polu upewnić się, że zęby brony są w pełni złożone, zanim
maszyna zostanie złożona.
Firma Claydon zaleca bronowanie prac polowych przed bronowaniem uwrocia od wewnętrznego wybiegu na
zewnątrz pola.
Po zakończeniu pola powoli zmniejszać agresywność zębów, aby uwolnić materiał przed podniesieniem brony
chwastownika z pozycji roboczej. Zapobiegnie to pozostawieniu grudek do wyrównania.
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Gruba włóknista słoma, taka jak słoma rzepakowa, powinna być
bronowana rano, gdy występuje rosa, a delikatna słoma zbożowa, taka
jak słoma pszeniczna, powinna być bronowana w słońcu. Zapewni to
prawidłowy efekt rozbijania.

!

!

Podczas bronowania pola zaleca się, aby operator skręcał do środka na
końcu pola, dzięki czemu trawa lub chwasty nie będą wciągane na pole.

!
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UTRZYMYWANIE W CZYSTOŚCI I KONSERWACJA
Brona chwastownik Claydon wymaga bardzo małych nakładów prac konserwacyjnych, aby zapewnić niezawodną pracę. Przed użyciem maszyny bronę chwastownik należy sprawdzić pod kątem złamanych zębów i
wycieków płynu hydraulicznego. Upewnić się, że wszystkie śruby zostaną dokręcone po pierwszych ośmiu
godzinach pracy.

PUNKTY SMAROWANIA
Smarowanie należy przeprowadzać przy użyciu smaru Lithium complex 3 we wszystkich punktach smarowania. Przegląd punktów smarowania brony chwastownika przedstawiono poniżej. Tuleje należy smarować co 50 godzin, a siłowniki co 10 godzin.
Uwaga: Zwiększyć intensywność smarowania, gdy maszyna jest używana w ekstremalnych warunkach (np. w
pyle i błocie).
4. Siłownik składania zębów (podstawa x3)
1. Siłowniki składania (podstawa x2)
5. Siłownik składania zębów (drążek x3)
2. Siłowniki składania (drążek x2)
3. Tuleje obrotowe (x4)

3

5

5

4

4

2

1

3
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PRZECHOWYWANIE W ZIMIE

WAŻNE

!

ABY ZACHOWAĆ TRWAŁOŚĆ MASZYNY, WAŻNE
JEST ZACHOWANIE WŁAŚCIWYCH ŚRODKÓW
OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA JEJ
PRZEZ OKRES ZIMOWY.

!

1. Umyć maszynę i poczekać, aż wyschnie.
2. Upewnić się, że wszystkie punkty smarowania są nasmarowane. (Punkty smarowania – patrz
strona 25)
3. Najlepiej przechowywać w budynku.

1.
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THREAD CLASS
8.8
10.9
12.9

THREAD CLASS
8.8
10.9
12.9

THREAD CLASS
A2
A4

THREAD DIAMETER - COARSE THREAD

550

288

890

549

745

391

1682

2280

1401

1900

996

TORQUE
UNIT

203

406

656

1350

390

660

M30x3.5
148

288

487

530
285

470

M22x2.5
97

210

347

390
185

340

M20x2.5
83

136

251

275

48

61

220

M18x2.5

35

86

117

162

200
67

140

M16x2

18

49

103

132

34

81

M14x2

7.3
25

60

M10x1.5 M12x1.75

14.0
40

24

4.24
10.3

30

M8x1.25

8.10
16.5

9.9

2.14
5.97
12.2

M6x1

4.10
9.70

5.75

ft lb
3.02
7.15

M5x0.8

Nm
4.95

2.9

ft lb
3.65

M4x0.7

Nm

Nm

ft lb

THREAD DIAMETER - FINE THREAD
103

140

218

295

155

376

510

313

425

225

531

720

443

600

313

708

960

590

800

52

UNIT

TORQUE

88

195

350

70
65

144

258

M22x1.5

49

125

235

425
36

92

173

M20x1.5

68

150

218

M16

305

18

50

111

88

M12

M18x1.5

35

82

51

M10

210

26

60

M8

M16x1.5

Nm

ft lb

42

25.5

M10x1.25 M12x1.25 M14x1.5

ft lb
31

M6

25

Nm

10.4

M8x1

ft lb

6.1

M5

Nm

TORQUE
UNIT

3.0

M4

Nm

ft lb

3.0

4.1

2.2

5.9

8.0

4.5

10.3

13.9

7.7

25

34

19

51

69

38

86

117

65

215

291

161

THREAD DIAMETER - STAINLESS STEEL
Nm

ft lb
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CLAYDON YIELD-O-METER LTD

BUNTERS ROAD, WICKHAMBROOK, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8 8XY
TEL.: +44 (0)1440 820 327
E-MAIL: info@claydondrill.com

www.claydondrill.com

