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PRZEKRACZANIE GRANIC
W świecie przemysłu ciężkiego, gdzie 
wielkie maszyny i urządzenia budują i 
kształtują nasz świat - szczegóły mają 
znaczenie. Nikt nigdy nie powinien 
kwestionować wagi krytycznych 
połączeń śrubowych.

Jako światowy lider w dziedzinie 
napinaczy hydraulicznych, Boltight 
wzmacnia infrastrukturę publiczną i 
przemysłową, kształtujące współczesne 
życie.

Od 2001 roku Boltight zyskuje dogłębną 
znajomość w zakresie śrubowych 
napinaczy hydraulicznych i 
obsługiwanych przez nas rynków. 

Ciężko pracujemy, aby wdrażać 
najnowsze technologie i zaawansowane 
rozwiązania w zakresie napinaczy 
śrubowych, które trwale eliminują ryzyko 
poluzowania lub nadmiernego 
dokręcenia śrub.

Każdego dnia stawiamy czoła trudnym i 
jedynym w swoim rodzaju wymaganiom 
technicznym naszych klientów.

Rozumiemy, że każde zastosowanie jest 
inne i niektóre specyfikacje nigdy 
wcześniej nie istniały.

To na takim polu osiągamy doskonałe 
wyniki.

Jeśli nie istnieje żadne narzędzie 
pasujące do potrzebnych Państwu 
zastosowań, stworzymy je od zera.
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Bezpieczeństwo i wydajność są priorytetami w 
zakładach przemysłowych na całym świecie, 
niezależnie od tego, czy jest to morska turbina 
wiatrowa, czy też lądowa rafineria ropy naftowej.

Wraz ze wzrostem rozmiarów śrub obciążenie wzrasta 
krytycznie, a operatorzy muszą stawiać  czoła 
wyzwaniu polegającemu na zapewnieniu dokładności 
obciążenia śrub.

Podczas dokręcania śruby dowolną metodą operator 
dąży do uzyskania prawidłowego wydłużenia śruby.

Z powodu tarcia dokładna kontrola może być trudna, a 
nawet niemożliwa, gdy używane są tradycyjne metody 
ustalania momentów obrotowych.

Korzystając z hydrauliki wysokociśnieniowej i z góry 
określonego ciśnienia, hydrauliczne napinacze 
śrubowe Boltight osiowo rozciągają śrubę.

Nakrętka jest następnie obracana wzdłuż powierzchni 
złącza, dokładnie blokując obciążenie śruby.

JAKIE JEST PAŃSTWA NAJWIĘKSZE WYZWANIE?

ZAPROJEKTOWANE DO 
ZASTOSOWAŃ KRYTYCZNYCH
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Hydrauliczne napinacze śrubowe - 
proste!
Gdy śruba zostanie rozciągnięta, nakrętka 
podniesie się z kołnierza. Obszar dostępu w 
mostku napinacza umożliwia obrócenie nakrętki 
do powierzchni złącza przy niewielkim tarciu lub 
bez tarcia. Po zwolnieniu ciśnienia 
hydraulicznego zostaje zachowane rozciągnięcie 
śruby (siła zacisku).

Łatwość użycia
Niezależnie od zadania napinacze Boltight 
sprawiają, że prace przy połaczeniach śrubowych 
na miejscu są bezpieczniejsze, szybsze i bardziej 
wydajne.

Narzędzia do hydraulicznej regulacji śrub Boltight są szeroko używane w 
wielu zastosowaniach przemysłowych, w których dokładność obciążenia 
śrubowego jest krytyczna.

Certyfikaty jakości i środowiskowe
Do naszych projektów włączamy najnowsze 
technologie i funkcje bezpieczeństwa. Nasza 
działalność jest również certyfikowana przez 
LRQA dla zapewnienia jakości i odpowiedniej 
ochrony środowiska zgodnie z ISO 9001: 2015.

Certyfikat ISO 9001: 2015

KIEDY DOKŁADNOŚĆ JEST 
NIEZBĘDNA

Olej hydrauliczny przepływa do części hydraulicznej1

1

Obciążenie generowane przez część hydrauliczną jest 
przenoszone do ściągacza2

2

Ściągacz przenosi obciążenie 
bezpośrednio na śrubę3

3

Nakrętka unosi się z 
powierzchni kołnierza z 
powodu rozciągnięcie śruby

4

4

Gniazdo służy do 
obrócenia nakrętki, 
zatrzymując obciążenie

5

5
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WŁAŚCIWE NARZĘDZIE DLA 
WSZELKICH WYZWAŃ

Rozwiązania systemu Boltight od wielu lat znajdują się 
na czele branży napinaczy hydraulicznych.

Współpracując z klientami, nieustannie opracowujemy 
nowe sposoby dostarczania ekonomicznych 
rozwiązań dla licznych przemysłowych zastosowań 
połączeń śrubowych.

Obecnie oferujemy szeroką gamę standardowych i 
robionych na zamówienie narzędzi do napinania śrub.

JEŚLI NIE MAMY DANEGO NARZĘDZIA, ROBIMY JE - I TO SZYBKO
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ROZWIĄZANIA GAMY PRODUKTÓW XTRA 
Gama Xtra pasuje do wszystkich niskoprofilowych kołnierzy olejowych i 
gazowych Norsok przeznaczonych do wyższych obciążeń i z myślą o 
ograniczonej powierzchni.

NAPINACZE PODWODNE
Zaprojektowany do zastosowań podmorskich, ten dwuczęściowy napinacz 
skupia się na szybkości i łatwości montażu, oferując wybór nakrętek 
dzielonych lub reaktywnych. Niklowane wykończenie powierzchni zapewnia 
zwiększoną odporność na korozję.

NAPINACZ TYPHOON
Kompaktowy napinacz doskonale nadający się do zastosowań wymagających 
dużego obciążenia przy ograniczonej powierzchni, zazwyczaj w turbinach 
wiatrowych. Dostępny w wersji wielostopniowej lub jednostopniowej, jest 
wytrzymały i zapewnia maksymalną cykliczność.

NAPINACZE WIELOŚRUBOWE
Napinacze systemu MST, z uwagi na szybkość i dokładność, wymagają 
mniejszej liczby przewodów i połączeń niż pojedyncze napinacze do 
jednoczesnego naciągania wszystkich śrub.

STANDARDOWY NAPINACZ ŚRUBOWY
Pasuje do wszystkich standardowych kołnierzy olejowych i gazowych i może 
być stosowany dla większości zastosowań nawodnych. Nasz standardowy 
model posiada wymienne zestawy adaptacyjne i jest zawsze w magazynie, 
gotowy do wysyłki.

NAPINACZE HYDRAULICZNE DO ŚRUB ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ
Wyposażony w wspomaganą sprężynę tłokową, system TSR pasuje do 
wszystkich standardowych kołnierzy olejowych i gazowych i może być 
stosowany w większości zastosowań nawodnych.  Napinacz ma również 
wymienne zestawy adaptacyjne, jest w magazynie i gotowy do wysyłki.

NAPINACZE ŚRUB FUNDAMENTOWYCH
Idealne do zastosowań dla śrub w podstawach turbin, te napinacze o długim 
skoku ze sprężynowym powrotem tłoka wyposażone są w opcjonalny licznik 
cykli.
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NARZĘDZIA DO WIRNIKÓW
Idealne rozwiązanie dla śrub krytycznych na wirnikach turbin; posiadamy 
dużą bazę narzędzi dla wielu producentów OEM. Nowe wymagania 
można szybko przełożyć na projekt i wykonanie.

NARZĘDZIA DO OBUDÓW
Uzupełniając systemy zamykania i narzędzia do wirników, nasze narzędzia do 
obudów są produkowane na zamówienie dla istniejących lub nowych 
konstrukcji turbin.

ZESTAWY NARZĘDZI DO SILNIKÓW
W przypadku instalacji i konserwacji silników gazowych i wysokoprężnych 
zestawy narzędzi są dostępne dla różnych silników OEM, w tym MWM-Deutz, 
Cummins i Jenbacher. Narzędzia mogą być również zaprojektowane dla 
dowolnego silnika wysokoprężnego lub gazowego.

ECHOMETER & ECHOMETER+
Kompaktowe i przenośne ultradźwiękowe systemy pomiarowe szybko i 
dokładnie mierzą wydłużenie i obciążenie śrub.

NAKRĘTKI HYDRAULICZNE
Dostępne w wersji z kołnierzem lub podkładką regulacyjną, nasze nakrętki 
hydrauliczne zapewniają stały i bezobsługowy zamiennik standardowych 
nakrętek. Idealne do urządzeń narażonych na wysokie wibracje lub 
obciążenie.

SYSTEMY ZAMKNIĘĆ HYDRAULICZNYCH
Zwykle stosowane w osłonach turbin gazowych i parowych jako systemy 
zamknięć, znacząco redukują przestoje wymagane do regulacji. Rodzaje 
dostępne dla wielu turbin.

SPRZĘT POMOCNICZY
Dostępna jest szeroka gama pomp, w tym pompy elektryczne, pneumatyczne 
i ręczne w wielu opcjach. Przewody giętkie są dostępne z różnymi złączami.
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ZAWSZE 
WŁAŚCIWE 
NARZĘDZIE
Nasi klienci znajdują się w centrum wszystkiego, co 
robimy. Pracując od ponad 20 lat przy zagadnieniu 
napinania śrub, posiadamy doświadczenie, które 
pomoże rozwiązać każde wyzwanie.

Ściśle współpracujemy z Państwem, aby określić 
najlepsze rozwiązanie, niezależnie od tego, czy 
pochodzi ono z naszego standardowego 
asortymentu, czy jest to specjalne narzędzie 
zaprojektowane tak, aby spełnić Państwa dokładne 
wymagania.

Specjalne narzędzia zgodne z celem użycia
W wielu zastosowaniach najlepszym rozwiązaniem jest 
dostosowanie jednego z naszych istniejących 
projektów do danej specyfikacji.

Proste modyfikacje są dostarczane szybko i w 
ekonomiczny sposób.

Tam, gdzie wymagane jest pełne rozwiązanie dla 
klienta, zaprojektujemy i wyprodukujemy narzędzia 
specjalnie przeznaczone do konkretnego zastosowania.

Certyfikowane naprawy i modernizacja
Nasi firmowi technicy zapewnią kompletny serwis 
naprawy i modernizacji narzędzi, który obejmuje 
hydrauliczne napinacze śrubowe i wyposażenie 
pomocnicze

Szkolenia i wsparcie
Technicy firmy Boltight pomogą Państwu w pełni 
wykorzystać sprzęt i upewnią się, że pracownicy są 
przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i prawidłowego 
korzystania z naszych systemów.
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WIEDZA 
EKSPERCKA 
WYRÓŻNIA 
BOLTIGHT
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DZIAŁAMY TAM Z 
PAŃSTWEM
Nasze urządzenia są używane na całym świecie, od 
najgłębszych lokalizacji podmorskich po elektrownie, 
mosty i turbiny wiatrowe.

Bez względu na to, gdzie się Państwo znajdują i nad 
czym pracują, będziemy tam, aby pomóc zapewnić 
bezpieczniejsze, bardziej wydajne działanie.

.

NAJTRUDNIEJSZE 
ŚRODOWISKA  
PRACY ŚWIATA 
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Projektujemy i produkujemy oprzyrządowanie dla wszystkich 
sektorów przemysłu elektroenergetycznego. Niezależnie od 
tego, czy chodzi o budowę nowych instalacji i urządzeń, czy też 
rutynowe programy konserwacji, nasze oprzyrządowanie ma 
szerokie zastosowanie. W zakresie śrub na rurach lub 
pompach, zaworach i silnikach - Boltight ma rozwiązanie.

PRZEMYSŁ 
ENERGETYCZNY
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Nasz sprzęt dla przemysłu energetyki 
wiatrowej jest sprawdzony i przetestowany 
jako niezawodne rozwiązanie do napinania 
dla krytycznych połączeń na morskich i 
lądowych turbinach wiatrowych i związanych 
z nimi konstrukcjach.

Najwyższa jakość produktów Boltight 
zapewnia nieprzerwaną pracę w wysokich 
cyklach, bez konieczności przeprowadzania 
częstej konserwacji i napraw.

Zaprojektowane do wielu zastosowań w 
turbinach OEM, nasze narzędzia cieszą się 
ogromną popularnością wśród wykonawców 
robót budowlano-montażowych, a także firm 
zajmujących się inspekcjami i konserwacją 
na całym świecie.

PRZEMYSŁ 
ENERGETYKI 
WIATROWEJ
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Narzędzia systemu Boltight są szeroko 
stosowane w przemyśle naftowym i gazowym, 
gdzie niezawodne i dokładne dokręcanie śrub ma 
kluczowe znaczenie dla wydajności 
eksploatacyjnej. Stoimy na czele rozwoju 
rozwiązań optymalizujących dokręcanie śrub 
podczas prac budowlanych i konserwacyjnych, 
oferując zarówno standardowe jak i specjalne 
narzędzia. Ściśle współpracując z naszymi 
klientami, wypracowaliśmy głębokie zrozumienie 
ich wymagań i wymagań danej branży.

Napinacze standardowe i napinacze z serii Xtra są 
stosowane zarówno na lądzie, jak i na morzu na 
kołnierzach rurociągów, wymiennikach ciepła, 
dźwigach, pompach, zaworach i w wielu innych 
krytycznych zastosowaniach dla połączeń 
śrubowych.

ROPA 
NAFTOWA I 
GAZ ZIEMNY
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Od wielu lat ściśle współpracujemy z 
rynkiem przemysłu podmorskiego i 
stale rozwijamy rozwiązania, aby 
sprostać wciąż zmieniającym się 
wyzwaniom.

Rozumiemy, że szybkie dostarczenie 
rozwiązania i niezawodność naszych 
napinaczy ma kluczowe znaczenie w 
kwestii oszczędności czasu i kontroli 
kosztów operacyjnych.

Używany na lądzie i na morzu, nasz 
standardowy sprzęt wspiera projekty 
budowlane i konserwacyjne oraz 
specjalistyczne firmy nurkowe.

 
Głębsze wody często wymagają 
specjalnie zaprojektowanych 
rozwiązań, które można zintegrować z 
urządzeniami sterowanymi zdalnie i 
awaryjnymi systemami naprawczymi.

PRZEMYSŁ PODMORSKI
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Narzędzia Boltight są szeroko stosowane w wielu sektorach 
przemysłu - w rzeczywistości wszędzie, gdzie krytyczne 
połączenia śrubowe wymagają dokładnego i niezawodnego 
dokręcenia. Niezależnie od wymagań, obiecujemy znaleźć 
ekonomiczne rozwiązanie.

Solidne projekty łączą łatwość użycia z niezawodną 
wydajnością i niskimi wymaganiami w zakresie konserwacji. 
Boltight z dumą kontynuuje tradycję oferowania znakomitej 
obsługi klienta.

INNE BRANŻE
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Inwentor oryginalnej 
technologii podkładek 
klinowych i światowy lider w 
dziedzinie podkładek 
przemysłowych.

Kreator opatentowanych 
napinaczy wielośrubowych 
Superbolt, zaprojektowanych 
w celu wyeliminowania 
niebezpiecznych metod 
łączenia.

Lider w technologii sworzni 
rozprężnych, z misją 
zakończenia zużycia otworów 
sworzniowych  w przemyślne 
światowym.

Pionierskie rozwiązania w 
innowacyjnym hydraulicznym 
napinaniu śrub, 
specjalizująca się w 
ekstremalnych warunkach.

OCHRONA ŻYCIA 
LUDZKIEGO I 
INWESTYCJI 
KLIENTA

Firma Nord-Lock Group opracowała 
oryginalną technologię podkładek 
klinowych, która zabezpiecza połączenia 
śrubowe.

Od tego czasu nasza rodzina rozrosła się, 
by objąć całą gamę najnowocześniejszych 
technologii śrubowych, które wspólnie 
zapewniają najbardziej kompleksowe 
rozwiązania w zakresie połączeń 
śrubowych na rynku.

Będąc własnością szwedzkiej grupy 
inwestycyjnej Latour, Nord-Lock Group jest 
globalnym partnerem dla wszystkich branż.

Jesteśmy obecni w 65 krajach, z sześcioma 
zakładami produkcyjnymi i sześcioma 
centrami technicznymi rozmieszczonymi na 
całym świecie.

Nord-Lock Group dąży do tego, aby świat 
stał się bezpieczniejszym miejscem i 
pomaga klientom pokonywać coraz to nowe 
granice.

Dzięki wyjątkowemu połączeniu 
specjalistycznej wiedzy na temat śrub i 
szerokiej gamie produktów, zapewniamy 
najlepsze możliwe rozwiązania dla Państwa 
potrzeb związanych z połączeniami 
śrubowymi.

.
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6
ZAKŁADÓW 
PRODUKCYJNYCH

6
CENTRÓW 
TECHNICZNYCH

65+
KRAJÓW 

25+
BIUR NA 
ŚWIECIE

500+
PRACOWNIKÓW
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Production Site
Boltight Limited
Tel: +44 (0) 845 500 5556 
Email: sales@boltight.com
www.boltight.com

Sales Office
Nord Lock Poland Sp. z o.o.
Tel: +48 22 101 20 95
Email: info@nord-lock.pl
www.nord-lock.pl

Sales Office
Nord-Lock Group
Tel: +46 40 602 46 00
Email: info@nord-lock.com 
www.nord-lock.com

KIEDY 
BEZPIECZEŃSTWO 
NAPRAWDĘ MA 
ZNACZENIE
Ponad dwudziestoletni rozwój i doskonalenie naszej 
technologii hydraulicznego napinania śrub doskonali 
nasze doświadczenie w zakresie połączeń śrubowych. 
Jako światowi liderzy podejmujemy wszelkie wyzwania.

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc 
Państwu wyeliminować awarie, kontrolować przestoje i 
zapewnić bezpieczeństwo całego zespołu.


