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nowe & Oryginalne
Lepsze niż każde inne!
K 82   Zaciskarka mechaniczna do izolowanych 

 końcówek kablowych 0,5 - 6 mm2 
mniej koniecznej siły 

33%



k82 w nowym wykonaniu

Renoma niezawodności, którą osiągnęły praski KLAUKE 
przeznaczone do izolowanych końcówek od 0,5 do 6mm2, w 
znacznym stopniu przyczyniła się do powstania przekonania, że 
opłaca się używać wysokojakościowych narzędzi.  
Nieporównywalna z niczym trwałość, przemyślana głęboko 
ergonomia, a szczególnie długowieczność praski to trzy, z wielu 
powodów, które przemawiają za stosowaniem oryginalnych narzędzi 
KLAUKE.

Oferta na rynku jest szeroka, praska K82 jest już klasykiem, ale my 
postanowiliśmy go rozwijać.
Efekt: oryginał w jeszcze lepszej formie.

Zakres 
0,5 do 6 mm2



www.klauke.com/k82
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 Łatwiej: 
   33% mniej siły koniecznej do zaprasowania - 
innowacyjny mechanizm!

Dalsze przewagi, które przemawiają za 
oryginałem

Lepsza niż inne - także w testach 
praktycznych

Innowacyjny mechanizm zmniejsza konieczną siłę.

Potwierdzają to testy - użytkownik nowej praski K82 zużywa 
przeciętnie o 33% mniej siły aniżeli w przypadku 
poprzedniego modelu.

Zakres (0,5 - 6mm2)

u	uchwyt w technologii 3K.
żółty - twardy rdzeń
niebieski - miękki ergonomiczny uchwyt
szary - super miękka powłoka przeciwźlizgowa

u 	Zoptymalizowana ergonomia.
Zapewnia ochronę dłoni i palców.

u	 Precyzyjne nastawianie.
Pozwala utrzymać stałą wartość siły zaciskającej.

u 	Optymalne wyniki pracy.
Dzięki automatycznie aktywizowanej blokadzie szczęk.

u 	Wysoka jakość materiałów.
Niska ścieralność i długa żywotność.

u 	Prosta obsługa.
Dzięki zoptymalizowaniu wielkości otwarcia szczęk praski.

u 	Zawsze własna praska.
Dzięki miejscu na opis umieszczonemu na uchwycie.

Moment zaciskania

Wielkość rozwarcia rękojeści

poprzedni model nowe K82

* uśrednione wartości dla izolowanej końcówki kablowej 6mm2 w istotnej strefie zgniotu
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Praska mechaniczna k82

Bezpieczna dla dłoni: 
 specjalne zakończenie uchwy 
 tów zabezpieczających.

Nowość:
  dodatkowa osłona pozwalająca 
na lepszy uchwyt praski z wyko-
rzystaniem powierzchni roboczej

Błędne zaprasowanie - raczej trudno!
 kodowanie kolorystyczne oraz gładkie szczęki 
mają za zadanie zapobiegać błędom.

mniej koniecznej siły 

33%



Praska mechaniczna k82

Zaciskaj: 
z eronomicznymi ułatwieniami

i
zaciskaj: 
z siłą mniejszą o 33%

i
zaciskaj: 
nie martwiąc się o żywotność praski 



Silna marka dla Twojego sukcesu:

Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Telefon: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Telefax: +49 (0) 2191 / 907 - 141 

E-Mail: info@klauke.textron.com
Internet: www.klauke.com

KLAUKE POLSKA Sp. z o.o. 
BIURO HANDLOWE -MAGAZYN - DOSTAWY

ul.Piłsudskiego 243
05-270 Marki

Phone: (+48) 22 614 18 15
Fax: (+48) 22 614 33 84
Internet: www.klauke-polska.pl

Łatwiej. Lepiej. k82

u 33% mniej koniecznej siły

u uchwyt w technologii 3K

u perfekcyjna ergonomia

u materiały wysokiej jakości

u  podwójne prasowenie: żyła i izolacja w jednym ruchu

Produkt Praska mechaniczna  0,5 - 6 mm² 

nr kat. K 82A

Forma zaprasowania Owal

zakres 0,5 - 6 mm²

izolacja czerwona 0,5-1,0 mm²

izolacja niebieska 1,5-2,5 mm²

izolacja żółta 4,0-6,0 mm²

Długość 225 mm

Waga 0,53 kg
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