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SUPERBOLT 
MEKAANISET 
RUUVIKIRISTIMET



OLIPA KYSEESSÄ 
MIKÄ TAHANSA 
ONGELMA, ME 
HOIDAMME 
KIINNIPYSYMISEN
Raskaan teollisuuden sovelluksissa, joissa kookkaat 
koneet ja laitteet auttavat muovaamaan maailmaa - 
yksityiskohdilla on väliä. Kenelläkään ei pitäisi olla 
tarvetta kyseenalaistaa elintärkeiden mekaanisten 
järjestelmien eheyttä.

Superbolt esitteli muttereiden ja pulttien teknologiaan 
liittyvän vallankumouksellisen MJT-kiristimen (Multi-
jackbolt Tensioner) vuonna 1984 ja on sen jälkeen 
todistanut kehittämänsä teknologian toimivuuden 
useiden onnistuneiden asennuksien myötä. Superbolt-
kiristimiä on helppo käyttää ja ne tarjoavat mekaanisia 
etuja ainutlaatuisen toteutuksensa ansiosta, joka jakaa 
kuorman useamman pienemmän kiristyspultin osalle. 
Oikein asennettuna MJT-liitokset ovat luotettavia, pysyvät 
kireällä ilman aikarajaa ja ovat helposti avattavissa 
suunniteltuja huoltoja varten. Jopa kookkaimmat MJT-
kiristimet ovat turvallisia ja voidaan asentaa tai purkaa 
yhden asentajan toimesta tavanomaisia käsityökaluja 
käyttämällä.

Vallankumous kuitenkin jatkuu. Superbolt 
kehittää edelleen useampia ratkaisuja seuraavan 
sukupolven kiinnityshaasteiden vastaamiseen.

MARKKINOIDEN LAAJIN JA JATKUVASTI KASVAVA 
MEKAANISTEN KIRISTIMIEN TUOTEVALIKOIMA - 
SUPERBOLT PITÄÄ KAIKEN KOOSSA.
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Tämä Pelton-turbiini on vain yksi esimerkki monista 
miljoonista tapauksista, joissa MJT-kiristimiä 
käytetään pulttikiinnityksien turvaamiseen 
kriittisissä sovelluksissa ympäri maailmaa.

Insinöörimme työskentelevät joka päivä 
tavoitteenaan ratkaista maailman haastavimmat 
kiinnitysongelmat.

Olemme ensimmäinen yhtiö, joka tarjoaa koko 
elinkaaren kattavan takuun Superbolt-teknologialle, 
jonka turvin insinöörit toteuttavat modernin 
maailman ratkaisuja tulevia vuosikymmeniä varten.

TEEMME KOHTEESSA SUORITETTAVASTA 
PULTTAUKSESTA TURVALLISEMPAA, 
NOPEAMPAA JA TEHOKKAAMPAA.
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SUPERBOLT-
PERIAATE

Superbolt-kiristimet on suunniteltu korvaamaan 
suoraan perinteiset pultit ja/tai mutterit. Niitä on 
mahdollista asentaa joko uuteen tai jo olemassa 
olevaan ruuviin, vaarnaruuviin, kierretankoon tai 
akseliin. Pääkierre ohjaa ruuvivoiman karkaistun 
aluslevyn kautta perusaineeseen. 

Kiristämällä puristusruuveja, syntyy 
voimakas(aksiaalinen) puristusvoima. Tämä 
puristusvoima suuntautuu karkaistua aluslevyä vasten. 
Puristusruuveilla kitka/halkaisija on pieni, joten se 
aikaansaa suuren puristusvoiman suhteellisen pienellä 
kiristysmomentilla. 

Voimat siirtyvät pääkierteeseen käsin asennetun 
mutterin rungon kautta liitokseen. 

Karkaistu aluslevy siirtää voiman perusaineeseen 
suojaten samalla kosketuspintaa.

Puristusruuvien (aksiaalinen) puristusvoima ja 
siitä syntyvä vastavoima luovat liitokseen tarkasti 
hallitun ruuvivoiman.

Tämä puristusruuvista välittyvä (aksiaalinen) 
ruuvivoima luo yhtä voimakkaan reaktiovoiman 
pääpulttiin.

Miten se toimii?

Kun yksikkö on paikallaan, varsinainen pultin tai tapin 
kiristys tapahtuu yksinkertaisilla käsityökaluilla. Niitä 
käyttämällä kiristetään ympäröivät pääkierteelliset 
puristusruuvit. 

Ne siirtävät esijännityksen tasaisesti pääkierteeseen,  
ja sitä kautta suoraan liitokseen. varsinaiseen 
kierteeseen kohdistuu vain puristusvoimaa. 
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PULTTIKIRISTYS 
HELPOLLA TAVALLA
Superbolt-tuotteet täyttävät teollisuuden tiukimpien standardien 
vaatimukset. Tuotteet valmistetaan huipputeknologiaa edustavissa 
tehtaissamme Yhdysvalloissa (Pittsburgh, Pennsylvania) ja Sveitsissä (St. 
Gallenkappel) kehittynyttä CNC-koneistusta käyttäen erittäin korkean 
tarkkuuden ja nopeiden toimitusaikojen mahdollistamiseksi. Useimmat 
vakiotuotteet ovat saatavissa suoraan hyllystä tai lyhyin toimitusajoin.

Laatu- ja ympäristösertifiointi
Laadunhallinta, mukaan lukien kierteiden määritys- ja mittausjärjestelmät, 
ovat osa vakioprosesseja, ja jokainen MJT on merkitty jäljitettävyyden 
mahdollistamiseksi. Sisällytämme tuotteisiimme uusimmat teknologiset ja 
turvatekniset ratkaisut.

Alan ensimmäinen elinikäinen takuu
Asiakkaamme voivat luottaa tuotteisiimme, jonka takia myönnämme 
tuotteillemme alan ensimmäisen koko elinkaaren kattavan takuun. Tämä 
takaa sen, että Superbolt-tuotteemme pysyvät paikoillaan ja täyttävät niille 
asetetun tehtävän koko ruuviliitoksen elinkaaren ajan.

Toimintamme on sertifioitu useiden 
eri standardien suhteen:
 - DNVGL ISO 9001 : 2015 

 - QS ISO 9001 : 2015

 - DNVGL Tyyppihyväksyntä  
MT- & CY-sarjoille

SUPERBOLT 
MJT-KIRISTIMIEN 

VÄÄNTÖMOMENTTI- 
VAATIMUKSET

VÄÄNTÖMOMENTTIKÄYRÄ 310 MPA (45 000 PSI) RUUVIVOIMAVääntömomentti  
Nm (Lbft)

VAKIOMUTTEREIDEN 
VÄÄNTÖMOMENTTI- 

VAATIMUKSET

Taulukko ilmaisee, kuinka Superbolt-kiristimet pysyvät helposti asennettavina, myös suuremmissa 
kokoluokissa, verrattuna vakiotyyppisiin kuusiomuttereihin. Minkä tahansa halkaisijan omaavan 
vaarnaruuvin/pultin kiristys onnistuu pelkkiä käsityökaluja käyttämällä.

Kierteen halkaisija (mm)

5RATKAISU    I    SUPERBOLT



MUOTOILU ASENNUS HUOLTOTOIMINTA

TOIMIMME KANSSASI TIIVIISTI

EDUT ALUSTA 
LOPPUUN

Korkeampi esikiristys  
Kun liitokseen kohdistuu vain 
puristusvoimaa, se 
mahdollistaa suuremmat 
ruuvivoimat paremmalla 
tarkkuudella kuin muut 
menetelmät. Tämä tekee 
Superbolt MJT-tuotteesta 
ihanteellisen ratkaisun.

Parempi ruuviliitos

Kun esijännitys on riittävästi 
suurempi kuin ulkoiset voimat 
ei liitos pääse avautumaan 
tärinästä johtuen. 

Räätälöidyt ratkaisut 

Asiakkaiden sovelluksiin 
räätälöidyt ratkaisut 
mahdollistavat vaativiin 
esijännityksiin, tilarajoituksiin 
sekä vaativiin olosuhteisiin 
liittyvien vaatimuksien 
täyttämisen.

Suunnittelun vaihtoehdot

Korkeampi ruuvivoima ja 
parempi kiristystarkkuus 
mahdollistavat ruuvikokojen 
pienentämisen. Pienempi 
ruuvi- ja koneistuskoko 
mahdollistavat pienemmät 
koneet, joista aiheutuu 
suoraan säästöä materiaali- 
ja työstökustannuksissa.

Tarve vain käsityökaluille
Yksi ainoa asentaja voi kiristää 
tai avata kookkaimmankin 
Superbolt-asennuksen 
käyttämällä tavanomaisia 
käsityökaluja. 

Parantunut työturvallisuus 

Superbolt-kiristimet 
eliminoivat vaaralliset 
puristumisvammat, raskailla 
koneilla suoritettavat nostot 
sekä työkaluja rikkovat 
jännitykset.

Vähemmän tilarajoituksia

MJT-kiristimet ovat 
helpommin asennettavissa 
ahtaisiin tiloihin.

Säästää aikaa

Superbolt voidaan kiristää 
murto-osassa siitä ajasta, 
mikä yleensä kuluu vanhoja 
menetelmiä käytettäessä. 
Kaksi tai useampia asentajia 
voi työskennellä 
vierekkäin käyttämällä 
käsityökaluja (paineilma- tai 
sähkökäsityökaluja), mikä 
säästää aikaa entisestään.

Parempi tärinänsieto 
Ulkoisia voimia suuremmat 
esijännitykset estävät ruuveja 
tärisemästä auki.

Tarkka kiristys

Tarkka ja tasainen kiristys 
liitoksien välillä takaa tasaisen 
kuormituksen ja vähentää 
vuotojen riskiä.

Parempi luotettavuus

Tarkat esijännitykset estävät 
liitoksien löystymisen, 
minimoivat rasituksen ja 
pidentävät pulttien käyttöikää.

Lyhyemmät huoltokatkot

Oikein suunnitellut ja 
kiristetyt liitokset pysyvät 
kiinni käytön aikana ja 
minimoivat huoltoihin liittyvät 
seisokit.

Helppo tarkistaa
Vääntömomenttiin liittyvät 
tarkistukset on mahdollista 
suorittaa turvallisesti ja 
helposti, vain käsityökaluja 
käyttämällä.

Ei kiinnileikkautumista

Koska kiristäminen tapahtuu 
puristamalla, ei ole vaaraa 
kierteen 
kiinnileikkautumisesta. 

Nopea irrotus  

Helposti irrotettavat MJT-
kiristimet vähentävät 
tavanomaisiin 
kiristysmenetelmiin liittyvien 
pitkittyneiden seisokkien 
aiheuttamia kuluja. 

Uudelleenkäyttö

Superbolt-kiristimet ovat 
uudelleenkäytettäviä. 
Puristusvoima voidaan 
palauttaa melkein missä 
tahansa yksinkertaisesti 
käsityökaluja käyttämällä. 

ASIAKAS
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SUUNNITELTU JUURI SINUN 
KIINNITYSONGELMIESI 
RATKAISUUN

SUPERBOLT-SOVELLUSOHJE

VAARNARUUVIT
Superboltin mutterityyppisiä 
kiristimiä on mahdollista 
käyttää vaarnaruuvien kanssa. 
Puhtaaseen jännitykseen 
perustuva kiristys takaa sen, 
etteivät kierteet vaurioitu ja 
ovat siten helposti 
irrotettavissa.

KIERREREIÄT
Superboltin ruuvityyppisiä 
kiristimiä asennetaan usein 
kierteitettyihin reikiin. MJT-
ruuvipäät ovat kompakteja ja 
sopivat ahtaisiin paikkoihin, 
jonka lisäksi ne vähentävät 
osien lukumäärää.

LÄPIREIÄT
Vaarnaruuveissa/ 
pinnapulteissa suosittelemme 
käyttämään aina 
reaktiomutteria (Flexnut) 
yhdessä mutterimallisen 
Superboltin kanssa. Lisääntynyt 
elastisuus parantaa liitoksen 
väsymisenkestoa.

UPOTETUT REIÄT
Superbolt MJT-ruuvit voidaan 
valmistaa sopimaan myös 
pieniin upotuksiin. Sisään 
valmistettu kuusioavaimelle 
sopiva paikka mahdollistaa 
kääntämisen paikoilleen 
helposti.

Saatavissa olevat tuotteet 
 - SB8 vakio & SB12 

erikoisvahva

Saatavissa olevat tuotteet 
 - MT, CY, GT, GTS
 - Vaarnaruuvit
 - Flexnut-mutterit
 - Sekä muita tuotteita

Saatavissa olevat tuotteet 
 - SSJX kompaktit/

matalaprofiiliset 
ruuvityyliset kiristimet

Saatavissa olevat tuotteet 
 - MT, CY, GT, GTS
 - Vaarnaruuvit
 - Sekä muita tuotteita
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VAKIOMALLISET 
RUUVI- JA 
MUTTERITYYPPISET 
KIRISTIMET

Vakiotyyppisiin mutteri- ja ruuvikiristimiin liittyen Superbolt tarjoaa 
monipuolisen ja laajan valikoiman erilaisia ratkaisuja kaikkiin eri 
teollisuuden sovelluksiin. Laaja kokoalue (useimmissa tapauksissa 
välillä M16 - M160). Lisäksi useimmat näistä kiristimistä ovat 
muokattavissa asiakkaan tarpeiden mukaan ja sisältävät 
ruosteenestosuojauksen.

GT 
ISO 898-2 Class 8 -luokan korvaava 
erikoisvahva mutterityyppinen kiristin

Mekaaninen GT-kiristin soveltuu 
erinomaisesti keskivahvoihin ja erittäin 
vahvoihin tappi- ja ruuvisovelluksiin. 
Toimii vaativimmassakin sovelluksissa 
ja mahdollistaa suuret kiristysvoimat 
turvallisesti ja helposti. Yhteensopiva 
8.8-, 10.9- tai vastaavan laatuisten 
vaarnaruuvien ja ruuvien kanssa.  
 
Sovellukset Kaivosteollisuuden laitteet, 
puristimet, ankkuriruuvit, vaihdelaatikot, 
kompressorit jne.

Kokoalue M16-M160 3/4”-6”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

400 - 1000 N/mm2

60 - 145 ksi

Lämpötila-
alue

-40 - 250 °C
Matalampia lämpötiloja 
pyydettäessä

GTS 
ISO 898-2 Class 8 -luokan korvaava 
erikoisvahva mutterityyppinen kiristin

GTS on samantyyppinen GT:n kanssa 
mutta se on suunniteltu ISO 898-2 Class 
10 -luokan korvaajaksi ja käytettäväksi 
luokan 10.9-, 12.9- tai vastaavan luokan 
tappi- ja ruuviliitoksissa. 
 
Sovellukset Kaivosteollisuuden laitteet, 
puristimet, ankkuriruuvit, vaihdelaatikot, 
jakovaihteet, tuuligeneraattorit jne.

Kokoalue M16-M100 3/4”-4”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

400 - 1200 N/mm2

60 - 175 ksi

Lämpötila-
alue

-40 - 250 °C
Matalampia lämpötiloja 
pyydettäessä

MT 
Vakiomalliset mutterityyppiset 
kiristimet

MT-kiristimiä voidaan käyttää 
yleisissä mekaanisissa sovelluksissa 
ja ne soveltuvat korkeaa ja keskitason 
vahvuutta vaativiin ruuvi- ja 
tappisovelluksiin. Ne mahtuvat samaan 
tilaan kuin erikoisvahvat kuusiomutterit 
ja ne on varustettu kuusiopäisillä 
puristusruuveilla. 
 
Sovellukset Kaivosteollisuuden laitteet, 
puristimet, ankkuriruuvit, vetotuet, 
murskaimet, moottorit, kompressorit 
jne..

Kokoalue M16-M160 3/4”-6”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

400 - 750 N/mm2

60 - 100 ksi

Lämpötila-
alue

-10 - 250 °C
Matalampia lämpötiloja 
pyydettäessä

CY 
Vakiomalliset erikoisvahvat mutterityyppiset 
kiristimet

CY-kiristimien ominaisuudet ovat ylivertaiset 
niissä käytettyjen materiaalien ansiosta, mikä 
tekee niistä sopivan vaihtoehdon äärimmäistä 
kestävyyttä vaativiin sovelluksiin sekä, tietyin 
rajoituksin, myös matalalämpötilasovelluksiin. 
Ne mahtuvat samaan tilaan kuin raskaaseen 
kuormitukseen tarkoitetut kuusiomutterit. 
Niiden kiristäminen on helpompaa ja ne 
tarjoavat korkeamman turvallisuustason.  
 
Sovellukset Kompressorit & pumput, 
korkeapainelaipat, murskaimet, vetotuet, 
alennusvaihteet & vaihdelaatikot, puristimet, 
jakovaihteet jne. kuormitus huomioiden, 
puolikryogeenisellä pulttauksella.

Kokoalue M16-M160 3/4”-6”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

400 - 1000 N/mm2

60 - 145 ksi

Lämpötila-
alue

-40 - 250 °C
Matalampia lämpötiloja 
pyydettäessä

H650
Keskilämpötila-alueen 
mutterityyppinen kiristin

H650 korva vakiotyyppiset 
kuusiomutterit lämpötilaan 350 °C 
saakka. Esikuormitus- ja 
vääntömomenttiarvot perustuvat 310 
MPa:n (45 000 psi:n) ruuvipaineeseen, 
mikä vastaa arvoa, jota paineastioiden 
suunnittelijat useimmiten käyttävät. 
Käyttölämpötilasta riippuen 
puristusruuvin kiristysmomenttia ja 
esikuormitusta on mahdollista lisätä.  
 
Sovellukset Höyrykattiloiden 
syöttöpumput, höyrykattiloiden 
kiertopumput, reaktorit, 
lämmönvaihtimet, venttiilit jne.

Kokoalue M20-M125 3/4”-5”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

310 N/mm2

45 ksi
Perustuu puristusalueeseen AS 

Lämpötila-
alue

-10 - 350 °C

H650T 
Keskilämpötila-alueen korkea 
mutterityyppinen kiristin

H650T on ihanteellinen ratkaisu silloin, 
kun tilaa on rajoitetusti ja sillä voidaan 
korvata useimmat hattu- ja 
kruunumutterit 350 °C lämpötiloissa ja 
ahtaissa tiloissa. Esikuormitus- ja 
vääntömomenttiarvot perustuvat 310 
MPa:n (45 000 psi:n) ruuvipaineeseen.  
 
Sovellukset Jaetut linjat turbiineissa, 
moottoreissa, pumpuissa, 
kompressoreissa jne.

Kokoalue M24-M100 1”-4”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

310 N/mm2

45 ksi
Perustuu puristusalueeseen AS

Lämpötila-
alue

-10 - 350 °C

SB8  
Vakiomalliset ruuvityyppiset kiristimet

SB8 ruuvimalliset kiristimet korvaavat 
vakiotyyppiset suuren halkaisijan 
kuusiokulmaruuvit. Ne tarjoavat 
monipulttiset ominaisuudet sovelluksiin, 
joissa käytetään kierrereikiä tai joissa tapin 
kierteittäminen mutteriin olisi 
epäkäytännöllistä. Ulkohalkaisija on 
pienempi kuin vaarnaruuvissa olevalla 
mutterityyppisellä kiristimellä, jonka 
ansiosta ne mahtuvat ahtaampiin alueisiin 
ja joissa on ulkoinen kuusiokulma 
asennusta ja irrotusta varten.  
 
Sovellukset Vaihdelaatikot, 
kaivosteollisuuden laitteet, vetotuet, 
puristintyyppiset laippaliitännät, potkurin 
lavat, hydrauliset sylinterit jne.

Kokoalue M16-M160 3/4”-6”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

350 - 650 N/mm2

50 - 95 ksi

Lämpötila-
alue

-10 - 250 °C
Matalampia lämpötiloja 
pyydettäessä

SB12 
Erikoislujat ruuvityyppiset kiristimet

SB12 ruuvityyppiset kiristimet ovat 
samanlaisia kuin SB8 sillä erotuksella, 
että ne tarjoavat korkeamman lujuuden 
vakiomallistoon verrattuna.  
 
Sovellukset Vaihdelaatikot, 
kaivosteollisuuden laitteet, vetotuet, 
puristintyyppiset laippaliitännät, potkurin 
lavat, hydrauliset sylinterit, 
testauslaitteet.

Kokoalue M20-M90 3/4”-3-1/2”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

550 - 850 N/mm2

80 - 125 ksi

Lämpötila-
alue

-10 - 250 °C
Matalampia lämpötiloja 
pyydettäessä
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KOMPAKTIT/
MATALAPROFIILISET 
KIRISTIMET

SJ 
Vakiotyyppiset matalaprofiiliset 
kiristimet

SJ-kiristimiä käytetään sovelluksissa, 
joissa vapaa korkeus tai kierteen pituus 
on rajoitettu. Nämä kiristimet tarjoavat 
MJT-kiristimien edut: helpon 
kiristettävyyden ja irrottamisen sekä 
erinomaisen suojan esikiristyksen 
löystymistä vastaan. 
 
Sovellukset Hydraulisylinterit, 
akselikiinnitykset, mäntäliitännät

jne.

Kokoalue M20-M160 3/4”-6”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

100 - 450 N/mm2

15 - 65 ksi

Lämpötila-
alue

-10 - 250 °C
Matalampia lämpötiloja 
pyydettäessä

SJX 
Erikoislujat matalaprofiiliset kiristimet

SJX-kiristimiä käytetään sovelluksissa, 
joissa edellytetään korkeaa esikiristystä. 
Niitä voidaan käyttää korvaamaan 
normaalilaatuiset 8 
kuusiokulmamutteria tilatarpeen ollessa 
pienempi. MJT-järjestelmän ansiosta 
kiristäminen on huomattavasti 
helpompaa ja esikiristyksen löystymisen 
riski on pienempi. 
 
Sovellukset Hydraulisylinterit, 
akselikiinnitykset, mäntäliitännät, 
perustukset jne.

Kokoalue M20-M160 3/4”-6”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

300 - 650 N/mm2

45 - 95 ksi

Lämpötila-
alue

-10 - 250 °C
Matalampia lämpötiloja 
pyydettäessä

NM/NI 
Laakerin lukkomutterin kiristin

NM/NI-kiristimet ovat yhteensopivia 
vakiotyyppisten DIN 981 - ja KM-
lukkomuttereiden kanssa. Erinomainen 
ratkaisu laakereiden nostamiseen 
paikoilleen. Niiden avulla on mahdollista 
myös puristaa kokonaisia 
akselikokoonpanoja. Vakiotyyppisten 
lukkomuttereiden ominaisuuksien lisäksi 
NM/NI-kiristimet mahdollistavat 
todellisen esikiristyksen, mikä vähentää 
vikaantumisriskiä. Ne on suunniteltu 
yhteensopiviksi vastaavan kokoisten 
laakereiden laakerikuormien suhteen. 
 
Sovellukset Yleislaakerit.

Kokoalue M30-M160 1”-6-1/4”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

20 - 90 N/mm2

3 - 15 ksi

Lämpötila-
alue

-10 - 250 °C
Matalampia lämpötiloja 
pyydettäessä

SMX 
Teollisuusmoottorien mutterinkiristin

SMX-kiristimet korvaavat vakiotyyppiset 
teollisuusmoottorien valmistajien 
toimittamat ankkurimutterit. SMX-
kiristimiä on saatavissa useimmille 
moottorikehyksien kokovaihtoehdoille. 
Niiden esikuormat vastaavat 
jarrupyörien ja hihnapyörien 
napajännitystä. 
 
Sovellukset Teollisuusmoottorien 
ankkuriakselien, jarrupyörien, kytkimien 
ja hihnapyörien kiinnitykset.

Kokoalue M30-M160 1”-4”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

100 - 250 N/mm2 

15 - 35 ksi

Lämpötila-
alue

-10 - 250 °C

SSJX 
Kompaktit/matalaprofiiliset ruuvityyppiset 
kiristimet

Ruuvityyppiset SSJX-kiristimet tarjoavat 
monipulttiset ominaisuudet, jotka vastaavat 
vaikeasti kiristettävien vakiotyyppisten 
hylsypäällä varustettujen kartioruuvien 
mitoitusta. Rajoitetusta 
esikuormituskapasiteetista huolimatta ne 
tarjoavat erinomaisen turvan esikiristyksen 
menetystä vastaan monipulttisen ratkaisun 
ansiosta. Mukana Moly-voidellut lukitusruuvit. 
 
Sovellukset Vaihdelaatikot, BOF-sovellukset, 
kaivosteollisuuden laitteet, vetotuet, 
puristustyyppiset laippaliitännät, tuulitunnelit, 
työstökoneet, puristimet jne.

Kokoalue M20-M100 3/4”-4”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

350 - 800 N/mm2

50 - 115 ksi

Lämpötila-
alue

-10 - 250 °C
Matalampia lämpötiloja 
pyydettäessä

Sovelluksien korkeusrajoitukset voivat vaikeuttaa liitoksien 
kunnollista esikuormitusta. Tästä syystä Superbolt on kehittänyt 
matalaprofiiliset kiristimet, joissa kaikki perinteiset MJT-kiristimien 
edut yhdistyvät kompaktiin kokoon.
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Sopivan esikuormitusvoiman aikaansaaminen kompressoreille ja 
pyöriville koneille voi olla erityisen haastavaa. Dynaamisiin sovelluksiin 
tarkoitetuissa Superbolt-kiristimissä on ylimääräinen turvaominaisuus 
- konetyyppiset puristusruuvit. Hanki kilpailuetua käyttämällä helposti 
asennettavia CN-sarjan mäntäkompressorin lukkomuttereita 
mäntäkompressoreiden ristipäissä asennuksen tapahtuessa 
pelkästään käsityökalujen avulla.

KIRISTIMET 
DYNAAMISIIN 
SOVELLUKSIIN

MR 
Puristusruuvikiristimet dynaamisiin 
sovelluksiin

MR-kiristimet täyttävät korkeilla 
kierrosnopeuksilla pyörivien koneiden 
asettamat erityisvaatimukset. 
Puristusruuvit kiinnitetään lukituksella, 
mikä estää sinkoutuvien ruuvien 
aiheuttamat onnettomuudet. 
 
Sovellukset Suurinopeuksisten 
koneiden pultatut liitokset, kuten 
esimerkiksi kytkimet, moottorit, turbiinit 
jne.

Kokoalue M16-M125 3/4”-5”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

300 - 550 N/mm2

45 - 80 ksi

Lämpötila-
alue

-10 - 250 °C
Matalampia lämpötiloja 
pyydettäessä

MRA 
Panssaroidut lukituksella varustetut 
puristusruuvikiristimet 

MRA-kiristimissä on upotetut puristusruuvit 
mutterin rungossa puristusruuvien 
suojaamiseksi mekaanisilta vaurioilta ja 
melun vähentämiseksi. Puristusruuvit on 
asennettu kiristimen rungon sisään ja 
niiden kiinnitys on varmistettu 
lukitusruuvilla, jotta ne eivät pääse 
vapautumaan ja aiheuttamaan vahinkoja. 
Ne on panssaroitu vaativien olosuhteiden 
rasituksia vastaan ja korkeilla nopeuksilla 
pyörivien koneiden asettamien 
erityisvaatimuksien täyttämiseksi.

Sovellukset Suurinopeuksisten koneiden 
pultatut liitokset, kuten esimerkiksi 
kytkimet, moottorit, turbiinit jne.

Kokoalue M20-M125 3/4”-5”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

350 - 650 N/mm2

50 - 95 ksi

Lämpötila-
alue

-10 - 250 °C
Matalampia lämpötiloja 
pyydettäessä

CN 
Kompressorin ristipäälukkomutterits

CN-malliset mäntäkompressorin 
ristipäälukkomutterit ovat turvallisia ja 
helppoja asentaa tai irrottaa. Suunniteltu 
yhdessä merkittävän 
kompressorivalmistajan kanssa, 
sisältävät Superbolt-tyyppisen 
lukituspuristusruuvin ylimääräisenä 
turvallisuusvarusteena. Erityisen leveä 
ruuvin ulkoreuna asemoi puristusruuvin 
etäälle männän tangosta varmistaen 
riittävän etäisyyden ruuviavaimeen.

Kokoalue M36-M160 1-1/2”-6”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

210 N/mm2

30 ksi

Lämpötila-
alue

-10 - 250 °C

SP 
Kompressorin männän päätymutterit

Asiakaskohtaisesti suunnitellut 
mutterityyppiset kiristimet soveltuvat 
erityisen hyvin kompressorin mäntien ja 
männän tankojen liitäntöihin. Ei tarvetta 
puristaa tankoa asennuksen aikana tai 
männän päätymuttereita poistettaessa. 
Lukkopuristusruuvit ylimääräisenä 
turvallisuusvarusteena. Suunniteltu 
erityisesti sopimaan niillä korvattavien 
männän päätymuttereiden vastareiän 
mitoitusta.

Kokoalue M36-M160 1-1/2”-6”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

210 N/mm2

30 ksi

Lämpötila-
alue

-10 - 250 °C

SX8 ja SX12 Flexnut-mutterit pystyvät joustamaan 
elastisesti. Kuormituksen alaisena Flexnut-mutteri taipuu 
ulospäin pohjasta ja sisäänpäin yläosasta. Tämä auttaa 
vähentämään rasituksen keskittymistä pääkierteeseen ja 
lisää ruuvin rasituskestävyyttä. Flexnut-muttereita 
käytetään sovelluksissa, joissa ruuvin rasitus on ongelma 
tai joissa on esiintynyt rasituksen aiheuttamia 
vikaantumisia. Ne sopivat lisäksi erinomaisesti 
tiivistettyihin liitoksiin, joissa esiintyy lämpötilamuutoksia 
ja vuotoja. Flexnut-mutterit ovat nk. reaktiivisia muttereita, 
jotka on tarkoitettu Superbolt-kiristimien vastakkaiselle 
puolelle. Niitä ei koskaan väännetä suoraan esikiristyksen 
aikaansaamiseksi.

REAKTIIVISET 
RATKAISUT
SX8 
Vakiotyyppiset Flexnut-mutterit

SX8 Flexnut-mutterit soveltuvat
käytettäväksi SB8-mallisten
ruuvityyppisten kiristimien kanssa tai
yhdessä läpireiän ulottuvien
vaarnaruuvien ja MT-mallisten
mutterityyppisten kiristimien kanssa. 
 
Sovellukset Tiivistetyt laipat, 
kaivosteollisuuden laitteet, jakovaihteet, 
puristimet, testilaitteet.

Kokoalue M20-M160 3/4”-6”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

400 - 750 N/mm2 
60 - 100 ksi

Lämpötila-
alue

-10 - 250 °C 

SX12 
Erikoislujat Flexnut-mutterit

SX12 Flexnut-mutterit soveltuvat 
käytettäväksi SB12-mallisten 
ruuvityyppisten kiristimien kanssa tai 
yhdessä läpireiän ulottuvien 
vaarnaruuvien ja CY-mallisten 
mutterityyppisten kiristimien kanssa.  
 
Sovellukset Tiivistetyt laipat, 
kaivosteollisuuden laitteet, jakovaihteet, 
puristimet, testilaitteet..

Kokoalue M20-M160 3/4”-6”

Arvioitu ruuvin 
kiristysmomentti 
koosta riippuen 

400 - 1000 N/mm2 
60 - 145 ksi

Lämpötila-
alue

-40 - 250 °C
Matalampia lämpötiloja 
pyydettäessä
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5. CN-kiristin       
    ristipäässä

6. Korotuspala 7. SP-kiristin  
    männässä

4. Ristipääkotelot3. Päälaakerit2. Liitostangot1. Ankkuripultit 8. MT-kiristin  
    sylinteripäissä

RUUVIKOMPRESSORIT

Väärät osat, työkalut ja materiaalit voivat heikentää 
Superbolt-kiristimien ominaisuuksia ja aiheuttaa 
suoria tai epäsuoria vaurioita. Voit turvata turvallisiin 
ruuviliitoksiin liittyvät investointisi käyttämällä 
korkealuokkaisia Superboltin suosittamia 
lisävarusteita ja tarvikkeita.

Suojatulpat - PVC

PVC-materiaalista valmistetut 
suojatulpat on suunniteltu 
suojaamaan kiristimiä ympäristön 
vaikutuksilta (pöly, kosteus jne.). 
Suojatulpat asettuvat tiiviisti 
kiristimen ulkohalkaisijan päälle ja 
niitä on saatavissa kokoluokkaan 
M160 saakka. Pitkäaikainen 
maksimaalinen suojaus 
aikaansaadaan täyttämällä 
suojatulppa rasvalla. Dynaamisissa 
olosuhteissa käytettäessä 
suosittelemme suojatulppien 
kiinnityksen varmistamista 
nippusiteillä tai letkukiristimillä. 
Suojatulppia on mahdollista käyttää 
alhaisissakin lämpötiloissa lähes 
kaikkien Superbolt-kiristimien kanssa.

Suojatulpat - ruostumaton teräs 
(saatavissa pyydettäessä)

Ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut suojatulpat suojaavat 
kiristimiä vahingollisilta 
ympäristövaikutuksilta (pöly, kosteus 
jne.) sekä fyysisiltä vaurioilta. 
Asennuksessa kiinnityshihna 
asennetaan ensin aluslevyn ja 
kiristimen rungon väliin. Löysästi 
istuva suojatulppa asetetaan 
seuraavaksi kiristimen päälle ja 
kiinnitys varmistetaan yläruuvin 
avulla. Dynaamisiin sovelluksiin 
suosittelemme lisätoimenpiteitä.

Hylsyt ja momenttiavaimet

Erikoisvahvat hylsyt, joita käytetään 
sähkötyökalujen yhteydessä, soveltuvat 
parhaiten Superbolt-kiristysruuvien 
kiristämiseen. Osana 
asiakaspalveluamme valikoimamme 
sisältää myös joukon mainitun 
tyyppisiä hylsyjä. Mainittuun 
sovellukseen suunnitellut hylsyt ovat 
sekä erittäin turvallisia että pitkäikäisiä. 

Saatavissa pyydettäessä
Voiteluaineet
Erikoishylsyt
Jatkovarret
Momenttiavaimet
Sähkötyökalut
Vääntövarret
Paineilma-/sähköruuviavaimet

TARVIKKEET JA 
KULUTUSTUOTTEET
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Kiristin ”A” vetää 
kartiomaisen 
vaarnaruuvin 
laajenevaan 
kartiomaiseen 
holkkiin, joka 
jakaantuu kahteen 
osaan muodostaen 
samalla radiaalisen 
voiman.

Aluslevy keskittää 
kahteen osaan 
jakaantuneen 
kartiomaisen holkin 
suhteessa jakolinjaan.

Jakaantunut 
kartiomainen holkki 
muodostaa radiaalisen 
esikuormituksen ja 
siirtää ulkoisen 
momentin.

Kiristin ”B” vetää 
yhdyslaipat yhteen, 
jolloin muodostuu 
aksiaalinen 
puristusvoima. Samaa 
käytetään myös 
irrotusprosessissa 
kokoonpanon 
irrottamisen 
helpottamiseksi.

Kartiomainen 
vaarnaruuvi välittää 
radiaaliseen ja 
aksiaaliseen 
kitkakontakteihin 
tarvittavat voimat. 
Samaan aikaan se 
tarjoaa ylimääräisen 
muodon sulkeutumisen 
ylikuormitettuna.

12 SUPERBOLT    I    LEVITYSRUUVIT



PAISUNTARUUVIT  
YKSINKERTAISEMPI JA  
EDULLISEMPI VAIHTOEHTO
Paisuntaruuvien radiaalinen laajenemiskyky on valtava ja liitoksen puristusvoima suuri -  
kaikki yhdellä ja samalla kiinnitysjärjestelmällä. Paisuntaruuveja voidaan käyttää korvaamaan 
perinteiset kitka- tai puristustiukkuusruuvit. Oleellinen tekijä tässä ratkaisussa on halkaistu 
laajennusholkki, joka sopii yhteen asiakkaan työstettyjen aukkojen kanssa. Halkaistun holkin 
toleranssivaatimukset ovat väljemmät mitä tulee yhteen liittyviin osiin verrattuna perinteiseen 
kitkaliitäntään, mikä säästää kriittistä koneistusaikaa.

EzFit paisuntaruuvit ovat radiaalisesti laajentuvia, aksiaalisesti 
kiristettäviä liitosruuveja. Vaikeasti asennettavien ja purettavien 
perinteisten asennusruuvien sijaan EzFit takaa helpon 
asennuksen ja irrotuksen. Radiaalisen esikuormituksen ansiosta 
liitoksen jäykkyys lisääntyy, mikä estää halkaistun laipan 
mikroliikkumisen. EzFit-paisumisruuvit ovat täysin mekaanisia 
elementtejä, helppoja huoltaa ja täysin uusiokäytettävissä.

HyFit – hydraulisesti toimiva paisuntaruuvi - on suunniteltu 
ratkaisemaan moniin nykyisin muutoin käytettyihin hydraulisten 
liitosruuvien turvaongelmiin liittyvät kysymykset. Tarjoaa 
ratkaisun kytkimien huoltoon, jossa vakiotyyppiset ”sovitetut” 
ruuvit aiheuttavat pitkiä huoltoseisokkeja. Ratkaisee suurimman 
osan kookkaiden kytkimien liitosruuveihin liittyvistä ongelmista 
ainutlaatuisena kokonaisuutena. HyFit-paisumisruuvit tarjoavat 
korkealuokkaisen momentin siirtymisominaisuudet kriittisiin 
kuormiin liittyviin pyöriviin akseleihin ja kytkimiin. Kehittynyt 
ratkaisu Very-kytkimiin, joissa edellytetään tarkasti sovitettuja 
ruuveja, joiden avulla hyötysuhde paranee ja huoltokulut 
minimoituvat.

EBC – Läpireiät

EBB – Pohjareiät
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SUURET HALKAISIJAT   
& KORKEAT ESIKUORMAT
Monet muut ruuvausratkaisut ovat ongelmallisia mitä tulee 
jättikokoisiin koneisiin, kuten taontakoneissa, nostureissa tai 
kaivosteollisuuden koneissa. Kaikissa edellä mainituissa 
ratkaisuissa käytetään suuren halkaisijan omaavia muttereita ja 
ruuveja yli M100(4tuumaa), jotka edellyttävät erittäin suuria 
esikuormia.

Superbolt-tuotteet mahdollistavat jopa edellä mainittua 
suurempien esikuormien aikaansaamisen. Olemme valmistaneet 
halkaisijaltaan 1,5 m (60 tuumaa) kokoisia ja puristusvoimaltaan 
jopa 90 MN (20 Mlbg) malleja.

Superbolt STC
Innovatiiviset ja helppokäyttöiset STC-kiristimet (Split-nut Thrust 
Collar) ovat täydellinen ratkaisu sovelluksiin, joissa tarvitaan 
kookkaita kierteitä ja suuria esikiristysvoimia. 

Kierteitetty halkiomutteri (1) asemoidaan kierteettömän renkaan 
päälle (2). Kiristettäessä kiristysruuvit, jotka on asennettu 
renkaaseen, painuvat vasten karkaistua aluslevyä (3) ja painavat 
vuorostaan aluslevyn halkiomutteria vastaan, mikä tuottaa 
liitokseen esikuorman. Asennus on nopeampaa ja onnistuu 
kevyemmillä kääntötyökaluilla.
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SUPERBOLT-TYÖKALU 
TYÖSKENTELE VIISAAMMIN.
EI KOVEMMIN.
Monipulttinen kiristystyökalu (MJTT) 
Superbolt -työkalun avulla käyttäjä voi kiristää kaikki kiristysruuvit 
MJT-asennuksessa samanaikaisesti, mikä nopeuttaa oleellisesti 
kiristysprosessia. Tästä voi olla hyötyä niille, jotka käyttävät paljon 
MJT-kiristimiä ja/tai niille, joiden sovelluksissa on tiheät 
huoltovälit, sillä työkalu nopeuttaa asennusta ja irrottamista 
oleellisesti. Tarkka vääntömomentin hallinta nopeasti useampaan 
kiristysruuviin, mikä takaa tarkan ruuvin kuormituksen ja tasaa 
kiristysruuvien kuorman säädön.
Superbolt -työkalu on varustettu vaihdettavalla 
kasettijärjestelmällä erilaisia kiristinkokoja ja toimintoja varten ja 
on muokattavissa asiakaskohtaisiin sovelluksiin.
 

Edut
Nopea kiristäminen ja irrottaminen minimoi tuotanto- ja huoltoajat

 - Paremmat huoltosuunnitelmat maksimoi tuoton

 - Olemassa olevien asennustyökalujen käyttömahdollisuus takaa 
sen, että olemassa olevia laadunvarmistuskäytäntöjä ei tarvitse 
muuttaa

 - Parempi turvallisuus puristumiskohtien eliminoitumisen ansiosta

 - Kevyt ja modulaarinen kalusto takaa helpon käsiteltävyyden

Sovellukset
Käytetään monissa erilaisissa sovelluksissa, joissa asennetaan 
suuria määriä samankokoisia MJT-kiristimiä tai joissa 
huoltovälit ovat tiheät.

Kaksi teknologiaa yhdessä järjestelmässä
Vallankumouksellinen VersaTite Hydraulic Mechanical Tensioner yhdistää 
Superboltin mekaaniset ominaisuudet Boltight-mallisiin hydraulisiin kiristimiin. 
Tämän ansiosta saadaan aikaan hydraulisen puristimen nopeus ja tasapainoinen 
kiristys suurella kuormankestävyydellä ja mekaanisen kiristimen tarkkuudella. 
Toteutus mahdollistaa lopullisen esikuorman tarkan hallinnan kiristysruuveihin 
perustuvan järjestelmän avulla. Poistomenetelmä riippuu asiakkaasta - 
valittavissa on mekaaninen tai hydraulinen poisto.

15SUPERBOLT TOOL -TYÖKALU    I    SUPERBOLT



ASIAKASKOHTAISIA  
TOTEUTUKSIA
ESIMERKKEJÄ RÄÄTÄLÖIDYISTÄ RATKAISUISTA
Silloin, kun suoraan hyllystä saatavat osat eivät yksinkertaisesti riitä, voit luottaa 
siihen, että Superbolt Technical Center suunnittelee ja valmistaa täsmälleen 
tarvitsemasi työkalut. Toimimme nopeasti, mikä minimoi seisokit ja takaa sen, että 
asiakkaamme saavat laitteensa takaisin turvalliseen ja tehokkaaseen 
toimintakuntoon nopeasti ja kustannustehokkaasti.
Nord-Lock omaa tietotaidon, jonka avulla voimme tarjota juuri oikean ratkaisun juuri 
sinun sovellukseesi, joko vakiotuotevalikoimastamme, puolivalmiista ratkaisuista 
viimeisteltyjen tuotteiden valikoimasta tai täysin räätälöidyn ratkaisun avulla.  
Seuraavassa muutama valittu esimerkki siitä, mitä voimme tarjota.

ÖLJY, KAASU JA  
PETROKEMIA
Superbolt tarjoaa ainutlaatuisen 
yhdistelmän ominaisuuksia, 
sisäänrakennettuna avomeriolosuhteisiin 
kehitettyyn erikoisrakenteiseen 
monipulttiseen -kiristimeen. 

 
Se sisältää kolmea tärkeää ominaisuutta: 

1.  Aluslevy on kiinni mutterin rungossa 
aluslevyn katoamisen estämiseksi 

2.  Korroosiosuojaus ehkäisee vaativien 
olosuhteiden vaikutukset.

3.  Mutteri sisältää tasomaiset osat, mikä 
helpottaa hankalien tappikierteiden 
kääntämistä.

TURVAKIRISTIMET 

Superbolt tarjoaa myös turvakiristimiä. 
Turvakiristimet on kehitetty Superbolt MJT-
kiristysjärjestelmästä ja ne on tarkoitettu 
käytettäväksi turvallisuuskriittisissä 
sovelluksissa. Turvapuristusruuvit on 
suunniteltu suojaamaan MJT-kiristimiä 
luvattomalta kiristämiseltä tai 
löysäämiseltä. Niissä käytetään 
epänormaalisti muotoiltua päätä 
vastareiässä, joka edellyttää 
erikoistyökalua, jolla kiristysruuvit voidaan 
kiristää tai löysätä.

ULKOISELLA KIERTEELLÄ 
VARUSTETUT KIRISTIMET (ETT)
ETT on ulkoisella kierteellä varustettu 
kiristin, joka tuottaa työntävän voiman 
vastakappaleen kuormitukseen tai 
tiivistämiseen (kompressio-osa). 
Päinvastoin kuin perinteiset 
mutterityyppiset kiristimet, joissa on 
sisäinen kierreosa ja koneistettu 
ulkohalkaisija, ETT:ssä on ulkohalkaisijaan 
koneistettu kierre. ETT voi olla kiinteä tai 
ontto (esim. porattu keskireikä ilman 
kierrettä). ETT-kiristimissä hyödynnetään 
monipulttista teknologiaa, jonka avulla 
aikaansaadaan puristusvoimat koneissa 
käytettyihin kokoonpanoihin. Ne 
yksinkertaisesti käännetään paikoilleen. 

Mutterin kääntäminen tapahtuu kookkaalla 
kuusiokulma- tai muulla soveltuvalla 
työkalulla. Kiristysruuvit, jotka kiristetään 
ennalta määritettyyn momenttiin 
matalaenergisillä käsityökaluilla, tuottavat 
paineen suoraan kuormittavaan osaan. 
Näin saadaan aikaan vahvat puristavat tai 
tiivistävät voimat.
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KORKEA- JA MATALALÄMPÖTILAKIRISTIMET
Äärimmäiset lämpötilat monimutkaistavat ruuviliitoksien 
monimutkaisuutta. Superbolt-tuotteita on saatavissa lämpötila-
alueille -270 °C - 600 °C. Matala- ja korkealämpötilaruuviliitoksien 
monimutkaisuuden takia Superbolt tarjoaa valikoiman erilaisia 
vaihtoehtoja, jotka perustuvat lämpötilaan ja luokitusvaatimuksiin. 
Mainitun tyyppisiä tapauksia löytyy erityisesti petrokemian 
tehtaissa, joissa esiintyy äärimmäisen matalia lämpötiloja 
(nestemäinen vety, fuusioreaktorit jne.) sekä äärimmäisen 
korkeita lämpötiloja (polttokammiot, turbiinit, terästehtaat, uunit).

RÄÄTÄLÖIDYT  
TAPIT
Vaikka pääosa liiketoiminnastamme 
liittyykin huippulaadukkaisiin Superbolt-
kiristimiin, tarjoamme myös monia 
muunlaisia tarvikkeita. Kattavan 
kierteitykseen liittyvän 
asiantuntemuksemme ja laajan 
mitoituslaitteistomme ansiosta Superbolt 
voi tarjota räätälöityjä tappeja erilaisten 
ruuvaukseen liittyvien kokonaisratkaisujen 
toimittamiseksi. Miksi et valitsisi Superbolt 
-mutterityyppistä kiristintä, tappia ja 
Flexnut -sarjaa?

Kokovaihtoehdot välillä M16 - M300 
mahdollisia, laaja valikoima erilaisia 
materiaaleja. Meillä on mahdollisuus 
kierteiden rullaukseen ja voimme toimittaa 
erilaisia kierteityksiä (ISO, DIN, ANSI, 
Whitworth, Acme, Trapezoidal, Buttress).

Olipa ympäristö minkä tahansa tyyppinen, Superboltilla on 
runsaasti erilaisia vaihtoehtoja varmistaa osien suojaus. 
Meillä on tarjota vaihtoehtoja ruostumattomasta 
teräksestä erilaisiin pinnoituksiin ja voimme varmistaa 
tuotteidemme suojauksen kosteissa ympäristöissä, 
avomeriolosuhteissa sekä merivesiroiskeille altistuvissa 
sovelluksissa, samoin kemialliselle altistumiselle alttiissa 
ympäristöissä. Korroosiosuojauksen lisäksi päällysteistä 
voi olla muutakin hyötyä ja päällysteitä voi hyödyntää mm. 
värikoodaukseen, parantamaan kestävyyttä ja johtavuutta 
sekä muuttamaan kitkaominaisuuksia. 
 
Materiaalivaatimukset
Ruostumattomat materiaalit sovitettuna 
erityisvaatimuksiin

 - Martensiittinen

 - Austeniittinen

 - Duplex

 - Erkaumakarkaistu

 - Inconel- & Monel-materiaalit

Ympäristö- ja korroosiosuojaus
Päällysteet ja pinnoitteet

 - EN-pinnoite

 - Xylan

 - Sinkki

 - Musta oksidi

 - Sinkkihiutalepinnoitus 

MATERIAALIVAATIMUKSET,
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA JA
KORROOSIOTA VASTAAN

TEKNISET KESKUKSET
Tekniset keskukset ja seminaarit   
Olet tervetullut vierailemaan toimistoissamme sekä 
teknisissä keskuksissamme johdetun esittelykierroksen 
puitteissa tai osallistumaan järjestämiimme seminaareihin, 
jotka käsittelevät ruuviliitoksia. Lisätietoja on saatavissa 
paikallisilta Superbolt-edustajilta.  

Koulutus asiakkaan kohteissa   
Me jaamme tietämyksemme ja kokemuksemme parhaista 
ruuviliitosmenetelmistä tiimisi kanssa. 
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Lisätty todellisuus tarkoittaa 
vuorovaikutteista kokemusta 
reaalimaailmasta, jossa 
reaalimaailman objekteja 
”lisätään” eli täydennetään 
tietokoneella luoduilla 
lisäominaisuuksilla.

ENEMMÄN TUKEA 
SINULLE
Lisätty todellisuus (AR) tarjoaa 
elävyyttä tuotesuunnitteluun
Superboltin tuotteet heräävät henkiin 3D-elämyksen 
tarjoavan AR-teknologian avulla, joka tarjoaa asiakkaillemme 
tuotteiden räjäytyskuviin liittyviä visualisointeja. Lisäksi AR 
sisältää linkkejä kirjallisuuteen, videoihin ja muihin Internet-
resursseihin, jonka ansiosta asiakkaamme saavat kaiken 
tarvitsemansa suunnittelutiedon ja paremman ymmärryksen 
siitä, kuinka tuotteitamme käytetään käytännössä.

Interaktiivisuuden yksityiskohtaisuus tarjoaa asiakkaille 
paremman käsityksen tuotteiden suunnittelusta ja 
toiminnallisuudesta sekä tarjoaa runsaasti tietoa helposti. 
AR-teknologian kehittymisen myötä mukaan tulevat 
asennusohjeet, käyttöohjeet ja e-opiskelu.  
 
Voit kokeilla ja tutustua AR-toimintoihin 
lataamalla Vuforia View App -sovelluksen 
ja skannaamalla tämän merkin:
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KAIVOSTEOLLISUUS
Vaativat kaivosolosuhteet edellyttävät huippuluokan tuotteita, 
joissa turvallisuus on etusijalla. Superbolt täyttää kaikki 
kaivosteollisuuden vaatimukset tarjoamalla innovatiivisia, 
turvallisia ja helposti asennettavia tuotteita. Lisäksi 
Superboltin asiantuntijat ovat käytettävissä kellon ympäri 
tarjoten teknistä tukea mihin tahansa asiakashaasteeseen. 
Tässä vain muutamia syitä, joiden takia maailman johtavat 
kaivosyhtiöt tukeutuvat ja luottavat Superboltiin, joka toimittaa 
ylivertaisia kiristysratkaisuja.  
 
Sovellusesimerkkejä
 - Puomikiinnitykset

 - Hammaskehät

 - Sivukehykset

 - Nostinmoottorit

 - Jalustakiinnikkeet -  
Vetopyörävaihteet

 - Taljat ja  
vinssirummut

 - Vaihdelaatikot

 - Pultatut segmentit

ENERGIANTUOTTO
Tulevaisuuden energiantuotantoon liittyen Superbolt toimii yhdessä 
kaikkien energiatuotannon eri sektoreiden toimijoiden kanssa. 
 
Sovellusesimerkkejä
 - Öljy, kaasu ja petrokemia: turbiinit, kytkimet, generaattorit, höyrykattilan 

syöttöpumput, kiertopumput, tukitangot, pysäytys- ja kuristusventtiilit

 - Ydinteknologia: venttiilit, lämmittimet, kulkuaukot, pumput, turbiinit, 
akselitunneliyhteet

 - Vesivoima: turbiinigeneraattorin akselitunneliyhteet, Pelton-suuttimet, 
Kaplan-servomäntämutterit, teräpultit

 - Tuulienergia: torniliitännät, ankkuriruuvit, laakerit, vaihdelaatikko, 
akseli-napa-liitännät ja roottorin lavan liitäntä vaihdelaatikon kytkimeen 

Kerta toisensa jälkeen ja toistuvasti tapaus tapaukselta, Superbolt-
tuotteet ovat osoittaneet ylivertaisen laatunsa ja kestävyytensä tällä 
kriittisellä teollisuuden alalla. Esimerkkinä voidaan mainita 
vesivoimasektorin erään toimijan palaute, jonka mukaan asiakas oli 
erittäin yllättynyt ja ilahtunut heidän poistettuaan lähes 30 vuotta vanhoja 
MJT-kiristimiä laitteistoistaan ja havaittuaan, että kiristimet olivat erittäin 
hyväkuntoisia ja sen lisäksi vieläpä käytettävissä uudelleen!

 - Kaivuukoneiden laakerihatut 

 - Ristikkopuomit (saatavissa 
ristikkopuomisarjoja OEM-
ajoneuvojen etujousituksen 
kiinnitykseen)

 - Ohjausvaihteet

 - Leikkuupäämoottorit

 - Kuormainten käytöt - 
Laakerikannen pultit 

 - Murskainvasarat
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ÖLJY & KAASU
Superbolt-tuotteita käytetään laajalti öljy- ja 
kaasuteollisuudessa, joissa luotettava ja tarkka 
ruuvikiinnitys on kriittinen tekijä operatiivisen tehokkuuden 
kannalta. Me kehitämme edistyksellisiä ratkaisuja 
kehittämällä rakennus- ja huoltotoimintoihin optimoituja 
ruuvipuristukseen perustuvia ratkaisuja, jonka lisäksi 
tarjoamme sekä vakio- että erikoistyökaluja. Toimimme 
tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja olemme 
näin voineet hankkia syvällisen ymmärryksen heidän 
tarpeisiinsa ja teollisuuden erityisvaatimuksiin liittyen.  
 
Sovellusesimerkkejä
 - Poransyöttölaitteet

 - Takaiskuventtiilit -  
Liejupumput

 - Paineistuspumput

 - Lämmönvaihdinten päät

 - Turbiinin säätöventtiilit - 
Turbiiniliitokset

 - Putkilaipat

 - Ankkuriruuvit

 - Kytkimet

PUOLUSTUSVOIMAT
Superbolt-kiristimet ovat ihanteellinen vaihtoehto moniin 
sovelluksiin, joissa luotettavuudesta ei kerta kaikkiaan 
voida tinkiä ja jotka liittyvät maanpuolustukseen. 
Esimerkkinä voidaan mainita Superboltin tarjoama 
korroosionkestävä runkojen eheyteen soveltuvat 
vaarnaruuvi-/ruuvikiristimet. Nämä Monel MJT-kiristimet 
on suunniteltu vaihtoehdoksi Mil-N-25027/1 Heavy Hex 
Monel Self-Locking -muttereille. Ne ovat iskutestattuja ja 
kestävät merivettä, joten ne soveltuvat erinomaisesti 
kauppamerenkulkuun, sota-aluksiin ja yleisemmin 
avomerisovelluksiin. Ne sopivat erityisen hyvin 
tilakriittisiin sovelluksiin.  
 
Sovellusesimerkkejä
 - Alennusvaihteiden  

vaimentimet

 - Akselin tiivistekotelot -  
Akselikytkimet

 - Pohjaventtiilit

 - Höyryventtiilit

 - Vaihdelaatikon alustan  
kiinnitykset

 - Koneiden jalustojen 
kiinnitykset

 - Asejärjestelmien jalustojen 
kiinnitykset

 - Aseiden kuljetus ja käsittely
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MUUT TEOLLISUUDEN ALAT
Superbolt-tuotteita käytetään laajalti useilla eri teollisuuden aloilla - itse asiassa 
missä tahansa, jossa kriittisten ruuvikiinnityksien tarkkuudesta ja luotettavuudesta 
ei voida tinkiä. Olipa vaatimus mikä tahansa, me toimitamme luotettavan ja 
kustannustehokkaan ratkaisun. 

Kestävät ratkaisut, joissa yhdistyvät sekä helppokäyttöisyys että luotettavuus ja 
pieni huoltotarve. 

 
Tuotteita mm. seuraaviin sovelluksiin:
 - Rakennus- ja sillanrakennus 

 - Metsäteollisuus ja maanviljelys

 - Koneenrakennus

TERÄSTEHTAAT 
Kiinnitykset terästehtaissa, joissa taonta- ja 
puristuskoneet ovat haastavia kohteita. Kiinnitysratkaisun 
tulee olla asennettavissa ja irrotettavissa turvallisesti ja 
nopeasti, jonka lisäksi ratkaisun tulee pitää liitokset tiiviinä 
läpi rasitusta muodostavien prosessien tuotannollisesta 
tehokkuudesta tinkimättä. Juuri näissä sovelluksissa 
Superbolt on edukseen.  
 
Sovellusesimerkkejä
 - Työntökaulukset 

 - Kytkimen pultit 

 - Tehdasmoottorit 

 - Laakerit

 - Akselikiinnikkeet 

 - Kääntöpöydät

 - BOF- ja EAF-sovellukset

 - Kelaajat

 - Nosturit

 - Puristuspylväät

 - Raidetangot

 - Rullalaakerit

 - Korkeapaineputket 

 - Stanssialustat

 - Hydraulisylinterit 

 - Ankkuriruuvit

 - Valmistus- ja prosessiteollisuus 

 - Raideliikenne ja muut kuljetusalat

 - Avaruustekniikka
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Alkuperäisen 
kiilalukitusaluslevyteknologian 
kehittäjä ja globaali teollisuuden 
aluslevyratkaisujen toimittaja.

Turvattomien 
ruuvausmenetelmien 
eliminointiin kehitettyjen 
Superbolt monipulttisten 
kiristimien keksijä.

Niveltappiteknologian  johtava 
toimija, jonka missiona on 
poistaa korvakkeiden 
kuluminen teollisuuskohteissa 
ympäri maailmaa.

Innovatiivisten erityisesti 
äärimmäisiin olosuhteisiin 
kehitettyjen hydraulisten 
ruuvikiristimien kehittäjä.

IHMISTEN HENGEN 
JA ASIAKKAIDEN 
INVESTOINTIEN 
TURVAAMINEN

Nord-Lock kehitti alkuperäisen kiilalukitusteknologian 
ruuviliitoksien turvaamiseen vuonna 1982. Siitä 
alkaen tuoteperheemme on kasvanut ja sisältää 
nykyään laajan valikoiman erilaisia alan huippua 
edustavia ruuvikiinnitysratkaisuja, jotka yhdessä 
muodostavat markkinoiden kattavimman valikoiman. 
Ruotsalaisen investointiryhmän Latourin omistama 
Nord-Lock Group toimii globaalisti kaikilla teollisuuden 
aloilla. Toimimme 65 maassa, tuotantolaitoksia on 
kuusi ja teknisiä keskuksia on ympäri maailmaa. 
Nord-Lock Groupin missio on tehdä maailmasta 
turvallisempi ja auttaa asiakkaitamme ylittämään 
tunnetut rajat.  Ainutlaatuinen yhdistelmä 
ruuvikiinnitykseen liittyvää asiantuntemusta kattavan 
tuotevalikoiman kanssa takaa sen, että voimme 
tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen 
ruuvikiinnitysratkaisun.
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6
TUOTANTOLAITOSTA

6
TEKNISTÄ KESKUSTA

65+
MAATA 

25+
TOIMISTOA YMPÄRI 
MAAILMAA

600+
TYÖNTEKIJÄÄ
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Nord-Lock Finland Oy
Puhelin: +358 103275120
Email: info@nord-lock.fi
www.nord-lock.fi
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KUN  
TURVALLISUUDELLA  
ON MERKITYSTÄ
Tavanomaisia kiinnitysmenetelmiä 
turvallisemmat, luotettavammat ja 
helpompikäyttöiset Superbolt monipulttiset 
kiristimet (MJT) ovat todistaneet 
ylivertaisuutensa tuhansissa 
menestyksellisissä asennuksissa.

© Copyright 2019 Nord-Lock Group. 
NORD-LOCK, SUPERBOLT, BOLTIGHT ja EXPANDER SYSTEM ovat Nord-Lock Groupin eri yhtiöiden omistamia tuotemerkkejä.  Kaikki muut tässä 
julkaisussa käytetyt logot, tuotemerkit, rekisteröidyt tuotemerkit tai huoltomerkit ovat Nord-Lock Groupin omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään.
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