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Esimene PowerSense tehnoloogiaga
elektromehaaniline tööriist

ology

Ajad muutuvad.

Kompaktne ja maksimaalselt tõhus
Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista - KLAUKE MICRO ühendab
endas käsitööriista ja akutööriista mugavused ja eelised.Tänu oma kompaktsele disainile on
see tööriist ideaalne juhul kui ühendusi on vaja pressida kiiresi ja suures mahus, mobiilselt ja
ühte kätt kasutades.Näiteks kilbiehituses, juhtmeotsastamises, samuti paljudes muudes
tööstustes.KLAUKE MICRO on ideaalne neile kes soovivad mõlemat - maksimaalset effektiivsust ja optimaalselt lihtsat käsitsemist.

PowerSense
Technology

Väga lihtne käsitsemine
tänu PowerSense tehnoloogiale

Automaatne tagastus
kui tööoperatsioon on tehtud

Vahetatavad Klauke 50 seeria matriitsid
üldlevinud rakendustele kuni 50mm²

Elektrooniline kontroll
blokeerumise funktsiooni ja mootori seiskumiskaitsega

Kiire
Pressimise aeg < 1.5 sekundi

Ergonoomiline kahekomponendiline korpus
Klauke “In-line Design”

Väga väike kaal
koos akuga < 1 kg

LED valgustus
tööala valgustamiseks

10.8V Li-ioon aku
aku laetuse indikaatoriga

Pikk kasutusiga
hooldusvälp 35000 töötsüklit

Revolutsiooniline PowerSense tehnoloogia
1.Manuaalne eel-pressimine

clamp

Juhthoovaga saab liigutada pressi “lõuad”
peaaegu kinni fikseerimaks pressitav ühendus.Samas on selles asendis veel võimalik
korrigeerida pressitava asendit.

crimp

Tehnoloogia arengud.
Mitmekülgne
kaabliühenduste, otsahülsside ja
kaablikingade mugavaks pressimiseks

Tasakaalustatud
võimalik kinnitada randmepaela külge
vältimaks tööriista kukkumist

LED valgustus
tööala valgustamiseks

Nutikas ja võimekas
mitme funktsiooniga LED hoolduskontroll ja andmeedastus ning
võimas liitium-ioon aku, millel laetuse
taseme indikatsioon

Innovaatiline
ühe hoovaga kõigi
funktsioonide kontroll

2. Masin-pressimine

… ja tehtud

Juhthoova lõpuni tõmmates rakendub
automaatselt sisseehitatud mootor, mille abil
pressimise protsess lõpetatakse.

Algasendi taastamine on samuti automaatne.
Samuti on pressimise käigus võimalik
protsess katkestada juhthoova lükkamisega
algasendisse.

Elektromehaaniline press
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Kiire, kerge, effektiivne sel viisil pressid täna
Uuel viisil pressimine kuni 50mm2: KLAUKE MICRO.
Kiire ja lihtne nagu mehaaniline press, võimas ja
effektiivne nagu hüdrauliline press.
Unikaalne PowerSense tehnoloogia - “manuaalne
eel-pressimine ja masin pressimine” teeb
pressimise protsessi revolutsiooniliselt lihtsaks ja
samal ajal effektiivsemaks kui kunagi varem.

Tehniline info

Pressitav
materjal

Sobib

Pressimise survejõud

15 kN (max.)

Pressimisvahemik

0.14 - 50 mm²

Pressimise aeg

< 1.5 sek (sõltub pressitavast materjalist ja
ristlõikest)

Pressimiste arv aku ühe laadimise kohta

u. 300 pressimist 10mm2 Cu DIN46234

Aku pinge

10.8 V

Aku mahtuvus

1.5 Ah, Li-Ion

Laadimisaeg

u. 40 minutit.

Kaal koos akuga

0.96 kg

Keskkonna temperatuur

-10 °C kuni +40 °C

Kaabliking ja jätkuhülss - Cu,
standard

Pressimisva- Pressimise
hemik
profiil
0.75 - 10 mm²
16 - 25 mm²

Kaabliking DIN46234 ja pulkking
DIN46230/DIN46341)

0.5 - 10 mm²

Kaabli otsahülss

0.14 - 50 mm²

Isoleeritud kaabliühendused

0.1 - 16 mm²

Isolatsioonita kaabliühendused

0.25 - 6 mm²

Rohkem võimalikke pressimatriitse leiate meie kataloogist www.klauke.com

Tarnekomplekt LBOXXEK50ML :

• VDE Plus/Minus kruvikeeraja Z1

• Tugev L-BOXX kohver - mahutab tööriista, pressimismaterjalid ja tarvikud

• KL645GSK terakaitsega kaablinuga, 1000V

• EK50ML Elektromehaaniline press 0.14 - 50 mm²

• Isoleeritud otsahülsid DIN46228 osa 4, 10 - 50 mm²

• Aku RAML1, 10.8 V / 1.5 Ah

• Isoleeritud kahvelkingad 10 mm² / M6

• Akulaadija LGML1

• Kaablikingad 16 mm² / M8 ja 25 mm² / M8

• 4 erinevat matriitsi:
otsahülssidele 10 - 50 mm²,
isoleeritud kaabliühendustele 10 - 16 mm²,
kaablikingadele ja jätkuhülssidele 16 - 25 mm²
• K 118 kaablilõikur vask- ja alumiiniumkaablitele
diameetriga kuni 12mm

Tarnekomplekt EK50ML-L :

• Vastupidav kohver - mahutab tööriista ja tarvikud

• Pappkarp tööriista ja akuga

• EK50ML Elektromehaaniline press 0.14 - 50 mm²

• EK50ML Elektromehaaniline press 0.14 - 50 mm²

• Aku RAML1, 10.8 V / 1.5 Ah

• Aku RAML1, 10.8 V / 1.5 Ah

• Akulaadija LGML1
• matriitsid IS5071 isoleeritud kaabliühenduste 0.5 6 mm² pressimiseks

Tarvikud :

• USB adapter PGA 1
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