Prese şi dispozitive de tăiat
Seria electrohidraulică - Safety Plus

EK 60/22-L
Presă electrohidraulică 60kN, 6 - 300 mm² Cu şi 10 - 300 mm² Al
Senzor de măsurare a presiunii de lucru integrată,
cu semnalizare optică şi acustică în caz de eroare
Design ergonomic, ideal pentru manevrarea cu o singură mână
Performanţă ridicată a acumulatoarelor 18 V Li-Ion , eficienţă
energetică cu 50% mai ridicată decât a celor NiMh
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Caracteristici tehnice
Für auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung
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Bacuri interschimbabile , seria 22, lăţime sertizare 5mm Cu / 7mm Al
Microprocesor de control încorporată
Analiza datelor prin interfaţa optică sau USB (opţional)
Toate funcţiile presei se activează printr-un singur buton
Carcasă realizată din două componente, plastic şi cauciuc,
oferind durabilitate şi aderenţă ridicată
LED pt. iluminarea suplimentară a spaţiului de lucru
Cicluri de sertizare ultrarapide pentru eficienţă maximă
Funcţie de economisire a energiei prin oprirea automată a
motorului după terminarea procesului de sertizare
Cap de sertizare rotativ
Frânare rapidă a motorului pentru siguranţa maximă a operatorului
Retractare automată a pistonului după terminarea procesului
Retractare manuală în caz de nevoie
LED multifuncţional, cu indicarea perioadei de service şi starea
de încărcare a acumulatorului
Ulei hidraulic biodegradabil Rivolta

Date tehnice
Forţa de presare :

60 kN

Cursa:

17 mm

Domeniul:

6 - 300 mm² Cu / 10 - 300 mm² Al

Greutate incl. acumulatorul :

4,2 kg

Timp sertizare:

3 până la 6 secunde (în funcţie de secţiune)

Nr. sertizări / acumulator :

circa 300 @ 150 mm² Cu DIN

Tensiune acumulator :

18 V

Capacitatea bateriei :

3,0 Ah, Li-Ion

Timp încărcare:

22 min.

Temperatura de lucru :

-20 °C la +40 °C

Denumire

Cod comandă

Presã electrohidraulicã 60kN, 6-300 mm²

EK60/22-L
Cod comandă

Accesorii livrate cu presă
Acumulator 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion
Încărcător de reţea 230V, pt. bateriile Li-Ion
Cutie de transport, plastic

Accesorii opţionale
Adaptor alim. directã a presei din reţea 230V - 18V
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