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 Pierwsza praska elektro-mechaniczna 

 z technologią PowerSense 
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Czas się zmienia



A my spełniamy oczekiwania.

Szybko, łatwo, efektywnie –
tak można zaprasowywać dzisiaj!

Nowy sposób wykonywania zaprasowań do 50mm² 
- KLAUKE MICRO! Szybciej i łatwiej aniżeli stosując
praski ręczne, pewnie i powtarzalnie jak przy
użyciu prasek hydraulicznych. Technologia Power-
Sense – unikalne rozwiązanie – „ręcznie przygo-
towujesz, elektrycznie zaprasowujesz”. Ta techno-
logia zmienia dotychczasowe podejście do operacji
zaprasowania końcówek kablowych. Czyni ją
łatwiejszą, a przez to efektywniejszą. I zapewnia
powtarzalną jakość zaprasowań, bez względu na
ich ilość.

PRASKA ELEKTRoMEChANICZNA eK 50Ml



clamp crimp

PowerSense
Technology

bardzo łatwa obsługa  
dzięki technologii PowerSense

automatyczny powrót 
po zakończeniu operacji zaprasowywania

wymienne matryce serii „KLAUKE-50”  
do wszystkich aplikacji do 50mm²

kontrola elektroniczna  
z blokowaniem funkcji w sytuacjach awaryjnych

szybkość operacji  
czas zaprasowania <1,5 sek.

dwukomponentowa ergonomiczna obudowa   
linia KLAUKE „in-line design”

bardzo niska waga  
narzędzie łącznie z akumulatorem <1kg

oświetlenie LED  
oświetlenie miejsca pracy

akumulator Li-Ion 10,8V  
ze wskaźnikiem poziomu naładowania

długi okres międzyserwisowy  
serwis co 35.000 operacji

Rozmiar MICRO, ale wydajność maksymalna 

Cokolwiek jest dla Państwa najistotniejsze – szybkość, waga czy wydajność, seria KLAUKE 

MICRO oferuje to, łącząc w sobie najlepsze cechy ręcznych narzędzi zaprasowujących i 

narzędzi elektro-hydraulicznych. Dzięki swej zwartej konstrukcji nowa praska zapewnia 

doskonałe efekty pracy nawet w miejscach trudnodostępnych. Możliwość swobodnego 

obsługiwania jej jedną ręką, czyni to narzędzie szczególnie przydatne dla montażystów szaf 

rozdzielczych oraz instalatorów niezliczonych elementów instalacji elektrycznych, alarmowych 

czy antenowych. Praska KLAUKE MICRO jest doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy 

chcą kupić narzędzie zapewniające maksymalną efektywność, łatwość obsługi oraz stały 

poziom jakości dokonanych zaprasowań.

1. Ręczne zaciśnięcie
operacja wykonywana ręcznie. Jej efektem 
jest prawidłowe umieszczenie w szczękach 
zaprasowywanego elementu. W każdej chwili 
możliwe jest otwarcie szczęk i skorygowanie 
położenia łączonych materiałów.

RewOluCyjNA TeChNOlOgIA POweRSeNSe



crimp

Zabezpieczenie przed i odporność na upadek
zastosowane kółeczko pozwala na wygodne zawieszenie narzędzia lub 

ochronę przed jego upadkiem

Inteligencja
wielofunkcyjne diody LED wskazują 
stan naładowania akumulatora Li-Ion 
oraz nadzorują funkcje praski

uniwersalność
dla wygodnego zaprasowywania 
różnych końcówek, złączek, tulejek

Innowacyjność 
obsługa jednym przyciskiem

Nowoczesne technologie.

lampka leD
do oświetlenia miejsca pracy 

3. ….i gotowe
Po zakończeniu operacji zaprasowania 
szczęki automatycznie otwierają się i 
ustawiają w pozycji startowej. Jednocześnie, 
w przypadku puszczenia przycisku, operacja 
zostaje w każdej chwili przerwana i szczęki 
również wracają do pozycji startowej.

2. elektryczne zaprasowanie
Dociśnięcie przycisku do oporu powodu-
je rozpoczęcie procesu zaprasowywania 
połączenia kablowego. operacja nie wy-
maga przyłożenia siły fizycznej operatora, 
gdyż wykonywana jest samodzielnie przez 
urządzenie.



Przeznaczona dla Typ złączki Zakres Profil zaprasowania

Końcówki i złączki rurkowe, Cu, wykonanie standardowe 0,75 - 10 mm²

Końcówki oczkowe (DIN46234), końcówki wtykowe (DIN46230), konektory (DIN46341) 0,5 - 10 mm²

Tulejki 0,14 - 50 mm²

Konektory izolowane 0,1 - 16 mm²

Konektory nieizolowane 0,25 - 6 mm²

Dane techniczne

Siła zaprasowania 15 kN (max.)

Zakres 0,14 - 50 mm²

Czas operacji < 1,5 Sek. (w zależności od materiału)

Ilość operacji przy 
naładowanym aku

średnio 300 dla 10 mm² Cu DIN 46234

Akumulator napięcie 10,8 V

Pojemność akumulatora 1,5 Ah, Li-Ion

Czas ładowania średnio. 40 min.

Waga wraz z aku.  0,96 kg

Temperatura otoczenia -10 °C do + 40 °C

Silna marka dla Twojego sukcesu:

Więcej szczegółów w naszym katalogu lub na stronie www.klauke.com

Nazwa

Praska elektromechaniczna 0,14-50mm² EK50ML

Zakres dostawy

akumulator Li-Ion 10,8V/1,5Ah (16,2Wh) RAML1

ładowarka do akum. Li-Ion 10,8V, 230V LGML1

szczęki do konektorów izolowanych 0,5 - 6 mm² IS5071

Akcesoria

adapter USB PGA1

Opcja

Praska elektromechaniczna 0,14-50mm² z akumulato-
rem RAM L1, bez ładowarki, szczęk i walizki

EK50ML-L
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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




