
CIĘCIE ZE ZDALNYM 
STEROWANIEM



 Narzędzie ze zdalnym sterowaniem, np. tyczka teleskopowa
  ES20RMC: do cięcia przewodów AFL (ACSR) zgodnych z DIN EN 50182, przewodów 

jednodrutowych Al/Cu zgodnych z DIN EN 60228 kl.1 oraz szyn lamelowych Cu
  ES32RMC: do cięcia przewodów wielodrutowcch Al/Cu kl. 2 
 Wysoce wytrzymała, świetnie wyważona budowa narzędzia
 Wąska głowica tnąca - idealne rozwiązanie w miejscach trudnodostępnych
 Odczytywanie wszystkich danych pracy narzędzia na wyświetlaczu lub komputerze 

(i-press apka)
 Mocny akumulator Li-Ion 18V - duża pojemność, krótki czas ładowania
 Możliwość używania jak „normalnych“ nożyc w chwili, gdy nie jest zamontowana 

tyczka 

 Charakterystyka
  ▪ łatwy odczyt danych z wykorzystaniem Bluetooth 
  ▪ wybór akumulatora: BOSCH lub MAKITA
  ▪ głowica otwarta, obracalna
  ▪ proste i bezpieczne: obsługa jednym przyciskiem
  ▪ niemęcząca obsługa dzięki doskonałemu wyważeniu, także podczas pracy z tyczką
  ▪ oświetlenie miejsca pracy diodą LED
  ▪ natychmiastowe zatrzymanie silnika - w celu zepewnienia bezpieczeństwa
  ▪ automatyczne otwarcie nożyc po prawidłowym zakończeniu procedury cięcia
  ▪ ręczne zatrzymanie powrotu nożyc - oszczędność czasu i akumulatorów przy 

seryjnym cięciu
  ▪ oszczędność energii - silnik wyłącza się automatycznie po powrocie nożyc do 

pozycji wyjściowej
  ▪ stała kontrola stanu narzędzia i akumulatora, dzięki wyświetlaczowi informacji
  ▪ łatwa, jednoręczna obsługa przy wykorzystaniu pilota zdalnego sterowania

Państwa Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem: podczas cięcia linii powietrznych istnieje zawsze 

niebezpieczeństwo dotknięcia linii narzędziem lub przeskoczenia łuku pomiędzy liniami. Dzięki naszym nowym, 

zdalnie sterowanym nożycom znajdować się Państwo będą na ziemi, w bezpiecznej odległości, trzymając 

w dłoniach izolowaną tyczkę. Bezpośrednie zagrożenie porażeniem elektrycznym jest wykluczone. Dodatkowo 

oszczędzają Państwo czas i koszty nie sprowadzając wysięgnika z koszem.

NOŻYCE AKUMULATOROWE 
ZE ZDALNYM STEROWANIEM

Kontrola napięcia linii 
napowietrznej - zalecamy 

zastosowanie detektora napięcia. 
Polecamy: PRX-500 firmy HDE.

NASZ TYP:



DANE TECHNICZNE   
 Zakres cięcia  max. Ø 20 mm  lub max. Ø 32 mm

 Czas cięcia  2 s do 8 s (w zależności od materiału)

Czas ładowania 15 min.

Masa (z akum.) 2,0 kg

Zakres temp. pracy -10°C do +40°C 

Zasięg Bluetooth  do 20 m (uwaga na przeszkody)

PRODUKT TYP
 Nożyce akumulatorowe Ø 20 mm ( BOSCH) ES20RMCCFB

Nożyce akumulatorowe Ø 20 mm ( BOSCH)* ES20RMCCFB0000*

 Nożyce akumulatorowe Ø 20 mm ( MAKITA) ES20RMCCFM

Nożyce akumulatorowe Ø 20 mm ( MAKITA) * ES20RMCCFM0000*

 Nożyce akumulatorowe Ø 32 mm ( BOSCH) ES32RMCCFB

Nożyce akumulatorowe Ø 32 mm ( BOSCH)* ES32RMCCFB0000*

Nożyce akumulatorowe Ø 32 mm ( MAKITA) ES32RMCCFM

Nożyce akumulatorowe Ø 32 mm ( MAKITA)* ES32RMCCFM0000*

 ZAKRES DOTAWY NR KATALOGOWY
 Akumulator Li-Ion 18V/2,0Ah BOSCH  RALB1EU

Ładowarka akum. Li-Ion 18V BOSCH  LGLB1EU

Akumulator Li-Ion 18V/1,5Ah MAKITA RAL1

Ładowarka szybka akum. Li-Ion 18V MAKITA LGL1 

Uchwyt do tyczki HHRMCM

Zdalne sterowanie BTC4 

Walizka z tw.szt. KKESRMC

ES20E 

Proszę wybrać akumulator

BOSCH                             MAKITA 

AKCESORIA NR KATALOGOWY
 Zapasowe głowice tnące  ES20E  / ES32E

 Akum. Li-Ion 18V/5,0Ah BOSCH  RALB2 EU

Akum. Li-Ion 18V/4,0Ah MAKITA RAL40

* bez akumulatora i ładowarki

ES32E 



Klauke Polska Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 243
05-270 Marki
Polska

Tel.: (+48) 22 614 18 15
Fax: (+48) 22 614 33 84

info-pl@klauke.textron.com
www.klauke-polska.pl

Silne marki zapewniające Państwu sukces:

©
 2

01
8 

G
us

ta
v 

K
la

uk
e 

G
m

b
H

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
. S

ub
je

ct
 t

o 
te

ch
ni

ca
l c

ha
ng

e 
w

ith
ou

t 
no

tic
e.

 B
R

E
S

20
R

M
C

P
O

L 
50

0 
01

/1
8 

I

NASZ SERWIS TO WASZA 
PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Serwis naszych narzędzi, zarówno w zakresie naprawy, 

jak i przeglądów rutynowych wykonujemy albo w fabryce 

w Remscheid, albo w naszych Autoryzowanych Centrach 

Serwisowych, których mamy w ponad 50 krajach świata. 

W Polsce jest to fi rma DESPOL z Warszawy. 

Lista przeglądu rutynowego to m.in. sprawdzenie ciśnienia 

roboczego, stanu szczelności, uzupełnienie oleju.

Proszę zapamiętać - nasza odpowiedzialność za narzędzia 

nie kończy się w chwili wystawienia faktury sprzedaży. 

Jesteśmy z użytkownikami naszych narzędzi także potem. Cieszymy się, że możemy być dla Państwa!

 CO TO JEST SERWIS POSPRZEDAŻNY: 

 ◾ bezpłatna infolinia (dotyczy Niemiec) 

 ◾  możliwość umówienia terminu rozmowy ze specjalistą 

 ◾ wypożyczanie narzędzi 

 ◾ video porady

 ◾ samochód serwisowy (dotyczy Niemiec)




