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OCHRONA PRZED NAPIĘCIEM DO 1000V

KLAUKE ORANGE LINE 
NARZĘDZIA ZAPEWNIAJĄCE 

MAKSIMUM BEZPIECZEŃSTWA

REG F647 



NAPIĘCIE POJAWIAJĄCE 
SIĘ W GŁOWICY 
ROBOCZEJ NIE 

“PRZECHODZI” DO 
OBUDOWY

SPECJALNA 
KONSTRUKCJA 

OSŁONY ZAPOBIEGA 
PRZYPADKOWEMU 

KONTAKTOWI Z CZĘŚCIĄ 
NARZĘDZIA BĘDACA 
“POD NAPIĘCIEM”

OBUDOWA W KOLORZE 
POMARAŃCZOWYM 

ZDECYDOWANIE 
ODRÓŻNIA TO 

NARZĘDZIE OD WERSJI 
STANDARDOWEJ

NARZĘDZIA 
TESTOWANE I 

CERTYFIKOWANE 
ZGODNIE Z NORMA 

IEC 60900



ŚWIATOWA NOWOŚĆ!

Nasza seria ORANGE to narzędzia hydrauliczne o zasilaniu 
akumulatorowym, które jako pierwsze na świecie oferują oferują 
zabezpieczenie przed porażeniam przy pracy w środowisku do 
1000V. Nasz wynalazek - bariera izolacyjna, blokuje przepływ 
napięcia pomiędzy głowicą roboczą a korpusem narzędzia. Każde 
narzędzie testowane jest zgodnie z wymaganiami normy IEC 60900. 
Gwarantowana ochrona przed napięciem do 1000V.

BEZPIECZNIEJSZA PRACA

Praca w środowisku do 1000V jest bardzo często codziennością. 
Do tej pory jej bezpieczeństwo gwarantowały ręczne narzędzia 
izolowane. Nasza nowa seria ORANGE jako pierwsza pozwala na 
zaprasowywanie końcówek lub cięcie przewodów w bezpieczny 
sposób z użyciem narzędzi akumulatorowych.

Nasze narzędzia serii ORANGE zapewniają wyższy poziom 
bezpieczeństwa podczas pracy. Z doświadczenia wiadomym jest, że 
najlepsztm zabezpieczeniem jest brak zasilania, ale jednak narzędzia 
serii ORANGE pozwalają w zakresie do 1000V wprowadzić poczucie 
dodatkowego bezpieczeństwa.

Przypadkowy kontakt z głowicą roboczą jest utrudniony 
dzięki specjalnie uformowanej osłonie.

Testowane w standardzie VDE oraz certyfikowane do 
wartości 1000V zgodnie z IEC 60900 oraz  IEC 62841-1

REG F647 





BEZPIECZNE 
I WYGODNE

Instalacje elektryczne w wielu przypadkach nie mogą 
być tak poprowadzane, aby wykluczyć wszelkie prace 
“pod napięciem”. Nasza seria ORANGE - praski i nożyce, 
pozwala na bezpieczną i komfortową pracę w takich 
przypadkach. Jest ona dopuszczona do prac w strefie 
napięcia do 1000V - począwszy od montażu złączy 
kablowych, np. w instalacjach napowietrznych, po montaż 
i naprawy systemów oświetlenia ulicznego.

STREFA “WOLNA” 
OD NAPIĘCIA

POLE ROBOCZE

OCHRONA PRZED PRZYPADKOWYM 
ZEŚLIZGNIĘCIEM SIĘ DŁONI POZA 

POLE CHRONIENE.

Znane z narzędzi KLAUKE Next Generation funkcje, dostępne są 
także w narzędziach serii ORANGE. Nadal mamy wyświetlacz LCD 
z podstawowymi komunikatami, a także obracalne głowice robocze.

NADAL DOSTĘPNE 
ZNANE FUNKCJE 
NARZĘDZI KLAUKE



SERIA ORANGE LINE 

EKM 60 ID ISM EKM 60/22 ISM

 Szeroki zakres zaprasowań 
dzięki innowacyjnemu systemowi 
teleskopowego tłoka

 Zaprasowanie “kłowe” - brak 
koniecznosci wymiany matryc

 Szeroki zakres zaprasowania do 
 300 mm²

 Wymienne matryce serii “22”

praska hydrauliczna 10-240mm²

Narzędzia izolowane i certyfikowane zgodnie z wymaganiami VDE w zakresie 
ochrony do 1000V podnoszą poziom bezpieczeństwa pracy.

praska hydrauliczna 6 - 300 mm²

ESM 50 ISM

 Wysoka siła cięcia żył miedzianych i 
aluminiowych (także “linek”)

 Oszczędzający czas operacji, 
innowacyjny system otwierania nożyc

nożyce hydrauliczne do kabli Cu i Al o 
max. średnicy 50mm

ES 32 ISM ESM 25 ISM

 Wąska głowica tnąca - idealna, gdy 
nie ma zbyt dużo miejsca

 Do cięcia kabli Al/St (AFL/ACSR), 
prętów okragłych (Cu, Al, St) także kabli 
zbrojonych oraz drutów stalowych

 Łatwa wymiana ostrzy

nożyce hydrauliczne do kabli Cu i Al o 
max. średnicy 32mm

nożyce hydrauliczne do kabli Cu i Al o 
max. średnicy 25mm

ESM 35 ISM

 Wysoka siła cięcia żył miedzianych i 
aluminiowych (także “linek”)

nożyce hydrauliczne do kabli Cu i Al o 
max. średnicy 35mm

ES 20 ISM

 Do cięcia kabli AL/St (AFL/ACSR) 
zgodnych z DIN EN 50182, żył 
jednodrutowych Al/Cu zgodnych z 
DIN EN 60228 kl.1 oraz płytkowych 
szyn miedzianych

 Niewielka masa oraz duża 
wytrzymałość

nożyce hydrauliczne do kabli Cu i Al o 
max. średnicy 20mm



OFERTA KLAUKE W ZAKRESIE 
NARZĘDZI DO PRACY POD NAPIĘCIEM 

ESSG

ASSG

 Nożyce do “bezpiecznego” cięcia kabli Cu/Al, 
które mogą znajdowac się “pod napięciem”

 Możliwośc cięcia żyły jednofazowej o napięciu 
do 110kV

 Cięcie kabli wielofazowych o napięciu do 60kV

 Bezpieczna obsługa zapewniona m.in.przez 
 10 metrowy atestowany wąż hydrauliczny.

 Aprobata DGUV (Niemcy) jako narzędzia do 
bezpiecznego cięcia kabli Cu/Al mogących 
znajdowac sie “pod napięciem”

 Możliwośc cięcia żyły jednofazowej o napięciu 
do 110kV

 Cięcie kabli wielofazowych o napięciu do 60kV

 Szeroki wybór głowic tnących aż do 120mm

 Bezpieczna obsługa zapewniona m.in. przez 
system zdalnego sterowania oraz 10 metrowy 
atestowany wąż hydrauliczny

Nożyce hydrauliczne do bezpiecznego 
cięcia kabli mogących znajdować sie “pod 
napięciem” - maksymalna średnica 105mm

Nożyce hydrauliczne do bezpiecznego 
cięcia kabli mogących znajdować się “pod 
napięciem” - maksymalna średnica 120mm

TERAZ DOSTĘPNA

W WERSJI NEXT GENERATION
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Gustav Klauke GmbH Phone: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Auf dem Knapp 46 E-mail: Klauke-Info@Emerson.com
D-42855 Remscheid Internet: www.klauke.com

KLAUKE POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 243
05-270 Marki
tel. +48 22 6141815

www.klauke.com/orange


