
Așa și cerințele.

Rapid, ușor, efi cient – 
sertizarea în zilele noastre

 

50 mm2: Klauke micro. Rapid și ușor de folosit

ca și o sculă mecanică, dar puternică ca o presă

hidraulică.

Tehnologia patentată PowerSense – 

“Închiderea fălcilor –manuală , sertizare electrică” 

revoluționează  prinprocesul de sertizare  simplitate

și eficiență maximă.

PRESĂ ELECTROMECANICĂ  EK50ML

Vremurile se schimbă.

Presare ultramodernă pentru secțiuni până la



sertizare

Inel de fixare  
 

                                           

Deștept și puternic
cu LED multifuncțional, indică 

necesar mentenanță + transfer date.

Presa vine cu un acumulator Li-Ion  

cu indicator stare încărcare.

Bacuri interschimbabile
pentru sertizarea a unei game largi  

de conectică, începând de la papuci

și mufe până la tuburile de capăt.

Inovativ 
un singur levier

pentru toate funcțiile

Revenire automată a fălcii mobile
după terminarea operației de sertizare

de 50 mm²

Control electronic 
protecție la suprasarcină a motorului

Carcasă ergonomică “In-line Design”
Mânerl cauciucat: confort și control sporit

Iluminare LED
a spațiului de lucru

Revizie programată / service
numai la fiecare 35,000 de sertizări

Micro: compact și eficient

Dacă doriți viteză, greutate redusă și tehnologie de ultimă oră K  lauke micro 

este alegerea perfectă. Această presă combină beneficiile sertizării mecanice

cu avantajele acționării electrice.. Datorită designului  compact este ideal atât 

pentru sertizări rapide și volume mari de conectică, dar se poate folosi cu

succes și la proiecte unde spațiul de lucru este limitat. 

Presa K lauke micro este ideală pentru clienții care doresc atât eficiență cât și

utilizare ușoară de la o sculă, desigur la un preț corect.

Tehnologie avansată

Iluminare LED
a spațiului de lucru

… și gata

Revenirea fălcilor după sertizare se face în  

mod automat. Procesul automat de sertizare

poate fi întrerupt oricând prin acționarea

levierului în direcția inversă.

1. Închiderea fălcilor: manuală

Acționarea levierului duce la închiderea

fălcilor pt. poziționarea conecticii pe bacuri, 

fără începerea procesului de sertizare. 

În această stare mai este posibilă ajustarea

poziției și aliniamentului conecticii prelucrate.

2. Sertizare: electrică

Prin acționarea în continuare a levierului

începe procesul de sertizare, proces

complet automatizat, cu ajutorul motorului

performant integrat în presă.

TEHNOLOGIA REVOLUȚIONARĂ:  POWERSENSE

închidere

PowerSense
Technology

Ușor de utilizat
datorită tehnologiei PowerSense

Bacuri interschimbabile Seria 50 Klauke
pt. aplicații multiple până la secțiunea

Viteză ridicată
Timp sertizare < 1.5 sec.

Greutate redusă
Presă + acumulator < 1 kg

Acumulator 10.8 V Li-Ion
Indicator led stare de încărcare

PRESĂ ELECTROMECANICĂ  EK50ML

Fixare ușoară, inelul fiind poziționat 
pe centrul de greutate a sculei



 INOVAȚIE

www.klauke.com

 Prima presă electromecanică din lume 

 cu tehnologia PowerSense 

Bacuri disponibile

Conectică neizolată  Cu  - papuci și mufe 

Papuci și mufe conf. normei  DIN 46234  și DIN 46341, resp.  papuci 
tip bolț conf. DIN 46230

Tuburi de capăt / Pini terminali

Conectică izolată Cu - papuci și mufe, inclusiv tip auto

Conectică neizolată Cu - papuci și mufe tip auto

Date tehnice

Forța de sertizare 15 kN (max.)

Domeniul 0.14 - 50 mm²

Timp sertizare < 1.5 sec. (în funcție de conectică)

Număr sertizări / 
încărcare

aprox. 300 la 10 mm² Cu DIN 46234

Tensiune acumulator 10.8 V

Capacitate acumulator 1.5 Ah, Li-Ion

Timp încărcare approx. 40 min.

Greutate incl. acumulator  0.96 kg

Temperatura de lucru -10 °C până la +40 °C

Mărci de renume pt. succesul Dvs.:

Gama completă de bacuri disponibile Seria 50 regăsiți in catalogul Klauke.

Gustav Klauke GmbH

Auf dem Knapp 46

42855 Remscheid

Germany

Phone +49 2191/907-0

Fax +49 2191/907-141

Email info@klauke.textron.com

Website www.klauke.com

Tip Conectică Gama de secțiuni Profil bac

0.75 - 10 mm²

0.5 - 10 mm²

0.14 - 50 mm²

0.1 - 16 mm²

0.25 - 6 mm²

Denumire

Presa electrica MICRO 0.14-50mmp, Bac IS507/1 inclus                                                 

Accesorii livrate cu presă

Acumulator  10.8 V / 1.5 Ah, Li-Ion (16.2 Wh) RAML1

Încărcător pt. 10.8 V baterii Li-Ion , 230 V LGML1

Bac pt. conectică izolată  0.5 - 6 mm² IS5071

Accesorii disponibile la comandă

Adaptor USB PGA1

EK50ML

Cod comandă
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