Lisovací nářadí
Izolované lisovací kleště na spojky oka a konektory
s izolací nebo bez izolace
Určeny pro lisování ok a izolovaných spojek.
Jsou v provedení PPN a mohou být použity při
napětích do 1000V AC a 1500V DC.
Technický popis:
• Speciální tvar kleští a jejich rukojetí
umožňuje obsluhu jednou rukou
• Dorazové pojistky pro kontrolu síly
stlačení. Automatické otevření hlavy pouze
po dokončení slisu
• Síla potřebná ke slisování je velmi nízká
• Bezpečnostní pojistka pro otevření před
dokončením slisování
• Lisovací zóny na hlavě kleští s označením
použitelných průřezů
• Hlava kleští je kompletně izolovaná
• Použitelné do teplot –40°C
Příslušenství:
Model 2503 102 – 2503 103 a 2503 201:
• Kleště
2503 …
• Pevný kufřík
--Model 2503 101:
• Kleště
2503 101
• Průhledné pouzdro
--Popis
Kleště
Kleště
Kleště
Kleště

Model
2503 102
2503 201
2503 101
2503 103

Model
2503 101
2503 102
2503 103
2503 201
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Délka
280mm
250mm
280mm
280mm

Váha
700g
630g
700g
700g

izolované konektory (mm2)
1
2
3
4-6
10
1,5-2,5
10
16
10
16
4-6
1,5-2,5
4-6
10
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Lisovací nářadí
Přehled nástrojů
Hlavy

Ruční

Bateriové
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Průřez

Síla
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Lisovací nářadí
HP45 ruční hydraulické lisovací kleště 45kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 120 mm2.
Technický popis:
• Ruční ovládání
• Lehká a kompaktní konstrukce
• Otočná hlava o 180° zjednodušuje použití
• Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje
přesnou sílu slisu
• Jednoduché zapnutí a vypnutí posunu
čelisti otáčením rukojeti
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Max. zdvih:
16mm
• Tlaková síla:
45kN
• Provozní tlak:
470bar (47Mpa)
Příslušenství:
• Ruční hydraulické lisovací kleště HP45
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis
Kleště
Kufr

model
rozměry
HP45
460x230x90mm
KKPE-45-50
-

váha
3,5kg
-

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra 150mm2
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra 150mm2
Cu oka a tahové spojky
70mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
35mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 29
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Lisovací nářadí
STILO45 bateriové hydraulické lisovací kleště 45kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 150 mm2.
Technický popis:
• Lehká konstrukce
• Otočná hlava o 270° zjednodušuje použití
• Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje
přesnou sílu slisu
• Mini USB port, umožňující výstup do PC
(počet slisů, lisovací síla, servisní interval)
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Napětí baterie 18V
•
• Max. zdvih:
16mm
• Tlaková síla:
45kN
550bar (55Mpa)
• Provozní tlak:
Příslušenství:
• Bateriové lisovací kleště STILO45
• 18V/1,5Ah Li-ION baterie RA12
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis model
rozměry
Set STILO45 450x360x140mm

váha
4,5kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra 150mm2
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra 150mm2
Cu oka a tahové spojky
70mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
35mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 29
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Lisovací nářadí
HP50 ruční hydraulické lisovací kleště 50kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 185 mm2.
Technický popis:
• Ruční ovládání,
• Lehká a kompaktní konstrukce
• Automatický dvourychlostní pohon ( rychlý
pro pohon bez zátěže, pomalý pro pohon
pod zátěží )
• Otočná hlava o 180° zjednodušuje použití
• Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje
přesnou sílu slisu
• Jednoduché zapnutí a vypnutí posunu
čelisti otáčením rukojeti
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro nasazení na spojovače
• Max. zdvih:
16mm
• Tlaková síla:
50kN
• Provozní tlak:
520bar (52Mpa)
Příslušenství:
• Ruční hydraulické lisovací kleště HP50
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
•
Popis model
rozměry
váha
Kleště HP50
460x230x90mm
3,5kg
Kufr KKPE-45-50
Adaptér AD50-45
na čelisti
45kN
Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra 240mm2
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra 240mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
70mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 30 - 32
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Lisovací nářadí
STILO50 bateriové hydraulické lisovací kleště 50kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 240 mm2.
Technický popis:
• Lehká konstrukce
• Otočná hlava o 360° zjednodušuje použití
• Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje
přesnou sílu slisu
• Mini USB port, umožňující výstup do PC
(počet slisů, lisovací síla, servisní interval)
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Napětí baterie 18V
•
• Max. zdvih:
16mm
• Tlaková síla:
50kN
550bar (55Mpa)
• Provozní tlak:
Příslušenství:
• Bateriové lisovací kleště STILO50
• 18V/1,5Ah Li-ION baterie RA12
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis model
Set STILO50

rozměry
450x360x140mm

váha
4,5kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra 240mm2
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra 240mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
70mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 30 - 32
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Lisovací nářadí
PP60-1 hydraulická lisovací hlava 60kN
Určená k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 240 mm2. Funkční pouze v kombinaci
s hydraulickou pumpou.

Technický popis:
• Robustní a kompaktní konstrukce
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Rychlý automatický konektor pro připojení
tlakové hadice
• Max. zdvih:
17mm
• Tlaková síla:
60kN
700bar (70Mpa)
• Provozní tlak:
Příslušenství:
• Hydraulická lisovací hlava PP60-1
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis
Set

model
PP60-1

rozměry
330x270x75mm

váha
2,5kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra 240mm2
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra 240mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
70mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 30 - 32
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Lisovací nářadí
HP60-3 ruční hydraulické lisovací kleště 60kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 240 mm2.
Technický popis:
• Ruční ovládání
• Lehká a kompaktní konstrukce
• Automatický dvourychlostní pohon ( rychlý
pro pohon bez zátěže, pomalý pro pohon
pod zátěží )
• Otočná hlava o 180° zjednodušuje použití
• Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje
přesnou sílu slisu
• Zdokonalené ovládání zapnutí a vypnutí
posunu čelisti otáčením rukojeti
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Max. zdvih:
16mm
• Tlaková síla:
60kN
• Provozní tlak:
700bar (70Mpa)
Příslušenství:
• Ruční hydraulické lisovací kleště HP60-3
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis
Set

model
HP60-3

rozměry
440x190x80mm

váha
3,7kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra 240mm2
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra 240mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
70mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 30 - 32
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Lisovací nářadí
MP60-3 ruční mechanické lisovací kleště 60kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 240 mm2.
Technický popis:
• Lehká a kompaktní konstrukce
• Teleskopické rukojeti s nastavením
v rozmezí 580 až 830mm
• C hlava kleští s možností rotace o 360°
• Max. zdvih:
20mm
• Tlaková síla:
60kN

Příslušenství:
• Ruční mechanické lisovací kleště MP60-3
• Plastový transportní kufr pro kleště a
čelisti
Popis
Set

model
MP60-3

rozměry
700x260x105mm

váha
3,7kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra 240mm2
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra 240mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
70mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 30 - 32
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Lisovací nářadí
AP60-1 bateriové hydraulické lisovací kleště 60kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 240 mm2.
Technický popis:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Poháněné baterií
Ovládané jednou rukou
Lehká a kompaktní konstrukce
Otočná hlava o 360° zjednodušuje
použití
Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
Přisvětlení pracoviště LED diodou
Max. zdvih:
17mm
Tlaková síla:
60kN
Provozní tlak:
700bar (70Mpa)

Příslušenství:

•
•
•
•

Bateriové lisovací kleště AP60-1
18V/3Ah Li-ION baterie RA11
Nabíječka baterií s indikací LG4
Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis model
Set
AP60-1
Nástroj

rozměry
575x460x112mm
334x331x79mm

váha
7,7kg
4,3kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra 240mm2
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra 240mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
70mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 30 - 32
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Lisovací nářadí
PP60-2 hydraulická lisovací hlava 60kN
Určená k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 300 mm2. Funkční pouze v kombinaci
s hydraulickou pumpou.
Technický popis:
• Robustní a kompaktní konstrukce
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Rychlý automatický konektor pro připojení
tlakové hadice
• Max. zdvih:
17mm
• Tlaková síla:
60kN
• Provozní tlak:
700bar (70Mpa)
Příslušenství:
• Hydraulická lisovací hlava PP60-2
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis
Set

model
PP60-2

rozměry
320x260x75mm

váha
2,3kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra 300mm2
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra 300mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
70mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 33 - 34
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Lisovací nářadí
HP60-4 ruční hydraulické lisovací kleště 60kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 300 mm2.
Technický popis:
• Ruční ovládání
• Lehká a kompaktní konstrukce
• Otočná hlava o 360° zjednodušuje použití
• Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje
přesnou sílu slisu
• Ovládání zapnutí a vypnutí posunu čelisti
otáčením rukojeti
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Max. zdvih:
16mm
• Tlaková síla:
60kN
• Provozní tlak:
700bar (70Mpa)
Příslušenství:
• Ruční hydraulické lisovací kleště HP60-4
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis
Set

model
HP60-4

rozměry
700x260x105mm

váha
4,6kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra 300mm2
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra 300mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
70mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 33 - 34
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Lisovací nářadí
MP60-2 ruční mechanické lisovací kleště 60kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 300 mm2.
Technický popis:
• Lehká a kompaktní konstrukce
• Teleskopické rukojeti s nastavením
v rozmezí 580 až 830mm
• C hlava kleští s možností rotace o 360°
• Max. zdvih:
19mm
• Tlaková síla:
60kN
Příslušenství:
• Ruční mechanické lisovací kleště MP60-2
• Plastový transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis
Set

model
MP60-2

rozměry
700x260x105mm

váha
3,7kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra 300mm2
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra 300mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
70mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 33 - 34
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Lisovací nářadí
AP60-2 bateriové hydraulické lisovací kleště 60kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 300 mm2.
Technický popis:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poháněné baterií
Ovládané jednou rukou
Lehká a kompaktní konstrukce
Otočná hlava o 360° zjednodušuje použití
Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
Přisvětlení pracoviště LED diodou
Max. zdvih:
17mm
Tlaková síla:
60kN
Provozní tlak:
700bar (70Mpa)

Příslušenství:

•
•
•
•

Bateriové lisovací kleště AP60-2
18V/3Ah Li-ION baterie RA11
Nabíječka baterií s indikací LG8
Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis model
Set
AP60-2
Nástroj

rozměry
575x460x112mm
334x331x79mm

váha
7,8kg
4,4kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra 300mm2
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra 300mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
70mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 33 - 34
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Lisovací nářadí
STILO60 bateriové hydraulické lisovací kleště 60kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 300 mm2.
Technický popis:
• Lehká konstrukce
• Otočná hlava o 360° zjednodušuje použití
• Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje
přesnou sílu slisu
• Mini USB port, umožňující výstup do PC
(počet slisů, lisovací síla, servisní interval)
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Napětí baterie 18V
•
• Max. zdvih:
17mm
• Tlaková síla:
60kN
• Provozní tlak:
700bar (70Mpa)
Příslušenství:
• Bateriové lisovací kleště STILO60
• 18V/1,5Ah Li-ION baterie RA12
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis model
rozměry
Set STILO60 560x357x118mm

váha
6,3kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra 300mm2
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra 300mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
70mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 33 - 34
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Lisovací nářadí
PP130-C hydraulická lisovací hlava 60kN
Určená k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 400 mm2. Funkční pouze v kombinaci
s hydraulickou pumpou.
Technický popis:
• Robustní a kompaktní konstrukce
• C-hlava pro snadné výměny čelistí a pro
snadné nasazení na spojovače
• Rychlý automatický konektor pro připojení
tlakové hadice
• Max. zdvih:
30mm
• Max. průměr:
29mm
• Tlaková síla:
130kN
• Provozní tlak:
700bar (70Mpa)
Příslušenství:
• Hydraulická lisovací hlava PP130-C
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis model
rozměry
Set PP130-C 400x350x130mm

váha
5,6kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu
400mm2
VN oka a spojky pro Al a Cu
400mm2
Cu oka a tahové spojky
150mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
185mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 35 - 37
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Lisovací nářadí
HPI130-C ruční hydraulické lisovací kleště 130kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 400 mm2.
Technický popis:
• Ruční ovládání
• Lehká a kompaktní konstrukce
• Otočná hlava o 270° zjednodušuje použití
• Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje
přesnou sílu slisu
• Ovládání zapnutí a vypnutí posunu čelisti
otáčením rukojeti
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Max. zdvih:
30mm
• Max. průměr:
29mm
• Tlaková síla:
130kN
700bar (70Mpa)
• Provozní tlak:
Příslušenství:
• Ruční hydraulické lisovací kleště HP130-C
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis model
Set HPI130-C

rozměry
700x260x105mm

váha
8,2kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu
400mm2
VN oka a spojky pro Al a Cu
400mm2
Cu oka a tahové spojky
150mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
185mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 35 - 37

Na trh v ČR a SR dodává ELTECH CZ, s.r.o.
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Lisovací nářadí
AP130-C ruční hydraulické lisovací kleště 130kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 400 mm2.
Technický popis:
• Poháněné baterií
• Ovládané jednou rukou
• Lehká a kompaktní konstrukce
• Otočná hlava o 360° zjednodušuje použití
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Přisvětlení pracoviště LED diodou
• Max. zdvih:
30mm
• Tlaková síla:
130kN
• Provozní tlak:
700bar (70Mpa)
Příslušenství:
• Bateriové lisovací kleště AP130-C
• 18V/3Ah Li-ION baterie RA11
• Nabíječka baterií s indikací LG4
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis model
Set
AP130-C
Nástroj

rozměry
váha
575x460x112mm 10,1kg
401x331x79mm
6,7kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra
400mm2
VN oka a spojky pro Al jádra
400mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
70mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 35 – 37

Na trh v ČR a SR dodává ELTECH CZ, s.r.o.
E-mail info@eltechcz.eu
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Lisovací nářadí
PP130-C2 hydraulická lisovací hlava 60kN
Určená k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 400 mm2. Funkční pouze v kombinaci
s hydraulickou pumpou.
Technický popis:
• Robustní a kompaktní konstrukce
• C-hlava pro snadné výměny čelistí a pro
snadné nasazení na spojovače
• Rychlý automatický konektor pro připojení
tlakové hadice
• Max. zdvih:
42mm
• Max. průměr:
42mm
• Tlaková síla:
130kN
• Provozní tlak:
700bar (70Mpa)
Příslušenství:
• Hydraulická lisovací hlava PP130-C2
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis model
Set
PP130-C2

rozměry
váha
400x350x130mm 5,9kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra
400mm2
VN oka a spojky pro Al jádra
400mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 35 – 37

Na trh v ČR a SR dodává ELTECH CZ, s.r.o.
E-mail info@eltechcz.eu

Stránka 19

Lisovací nářadí
HPI130-C2 ruční hydraulické lisovací kleště 130kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 400 mm2.
Technický popis:
• Ruční ovládání
• Otočná hlava o 270° zjednodušuje použití
• Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje
přesnou sílu slisu
• Ovládání zapnutí a vypnutí posunu čelisti
otáčením rukojeti
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a nasazení na spojovače
• Max. zdvih:
42mm
• Max. průměr:
42mm
• Tlaková síla:
130kN
• Provozní tlak:
700bar (70Mpa)
Příslušenství:
• Ruční hydraulické lisovací kleště HPI130C2
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis model
Set HPI130-C2
Nástroj

rozměry
váha
700x260x105mm 8,2kg
225x577x78mm 6,5kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra
400mm2
VN oka a spojky pro Al jádra
400mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 35 – 37

Na trh v ČR a SR dodává ELTECH CZ, s.r.o.
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Lisovací nářadí
AP130-C2 ruční hydraulické lisovací kleště 130kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 400 mm2.
Technický popis:
• Poháněné baterií
• Ovládané jednou rukou
• Lehká a kompaktní konstrukce
• Otočná hlava o 360° zjednodušuje použití
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Přisvětlení pracoviště LED diodou
• Max. zdvih:
42mm
• Tlaková síla:
130kN
• Provozní tlak:
700bar (70Mpa)
Příslušenství:
• Bateriové lisovací kleště AP130-C
• 18V/3Ah Li-ION baterie RA11
• Nabíječka baterií s indikací LG4
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis model
Set
AP130-C
Nástroj

rozměry
váha
575x460x112mm 10,2kg
401x331x79mm
6,8kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra
400mm2
VN oka a spojky pro Al jádra
400mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
70mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 35 - 37

Na trh v ČR a SR dodává ELTECH CZ, s.r.o.
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Lisovací nářadí
PP130H hydraulická lisovací hlava 130kN
Určená k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 400 mm2. Funkční pouze v kombinaci
s hydraulickou pumpou.
Technický popis:
• Robustní a kompaktní konstrukce
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Rychlý automatický konektor pro připojení
tlakové hadice
• Max. zdvih:
30mm
• Max. průřez:
35 mm
• Tlaková síla:
130kN
• Provozní tlak:
700bar (70Mpa)
Příslušenství:
• Hydraulická lisovací hlava PP130-H
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis model
Set
PP130-H

váha
rozměry
410x360x135mm 5,1kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra
400mm2
VN oka a spojky pro Al jádra
400mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 35 - 37

Na trh v ČR a SR dodává ELTECH CZ, s.r.o.
E-mail info@eltechcz.eu
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Lisovací nářadí

HPI130-H ruční hydraulické lisovací kleště 130kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 400 mm2.
Technický popis:
• Ruční ovládání
• Lehká a kompaktní konstrukce
• H otočná hlava o 270° zjednodušuje
použití
• Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje
přesnou sílu slisu
• Ovládání zapnutí a vypnutí posunu čelisti
otáčením rukojeti
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Max. zdvih:
35mm
• Max. průměr:
30mm
• Tlaková síla:
130kN
• Provozní tlak:
700bar (70Mpa)
Příslušenství:
• Ruční hydraulické lisovací kleště HPI130H
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis model
Set HPI130-H
Nástroj

rozměry
váha
700x260x105mm 7,6kg
174x569x78mm 7,6kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra
400mm2
VN oka a spojky pro Al jádra
400mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 35 - 37
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Lisovací nářadí
AP130-H ruční hydraulické lisovací kleště 130kN
Určené k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 400 mm2.
Technický popis:
• Poháněné baterií
• Ovládané jednou rukou
• Lehká a kompaktní konstrukce
• Otočná hlava o 360° zjednodušuje použití
• Otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Přisvětlení pracoviště LED diodou
• Max. zdvih:
35mm
• Tlaková síla:
130kN
• Provozní tlak:
700bar (70Mpa)
Příslušenství:
• Bateriové lisovací kleště AP130-H
• 18V/3Ah Li-ION baterie RA11
• Nabíječka baterií s indikací LG4
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis model
Set
AP130-H
Nástroj

rozměry
váha
575x460x112mm 9,6kg
409x331x79mm
6,2kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra
400mm2
VN oka a spojky pro Al jádra
400mm2
Cu oka a tahové spojky
95mm2
C odbočky pro Al a Cu kabely
70mm2
Oka a spojky pro motané kabely
70mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
150mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 35 – 37
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E-mail info@eltechcz.eu

Stránka 24

Lisovací nářadí
PP230 hydraulická lisovací hlava 230kN
Určená k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 630 mm2. Funkční pouze
v kombinaci s hydraulickou pumpou.
Technický popis:
• Robustní a kompaktní konstrukce
• H otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Rychlý automatický konektor pro
připojení tlakové hadice
• Max. zdvih:
50mm
• Max. průměr:
28mm
• Tlaková síla:
230kN
• Provozní tlak:
700bar (70Mpa)
Příslušenství:
• Hydraulická lisovací hlava PP230
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis
Set

model
PP230

váha
rozměry
410x360x135mm 7,2kg

Možnosti použití
max.
průřez
NN oka a spojky pro Al jádra
630mm2
VN oka a spojky pro Al jádra
630mm2
Cu oka a tahové spojky
120mm2
Oka a spojky pro motané kabely
95mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
185mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 38 – 39
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Lisovací nářadí
PP520 hydraulická lisovací hlava 520kN
Určená k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 1000 mm2. Funkční pouze
v kombinaci s hydraulickou pumpou.
Technický popis:
• Robustní a kompaktní konstrukce
• H otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Rychlý automatický konektor pro připojení
tlakové hadice
• Max. zdvih:
62mm
• Max. průměr:
25mm
• Tlaková síla:
520kN
700bar (70Mpa)
• Provozní tlak:
Příslušenství:
• Hydraulická lisovací hlava PP520
• Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
Popis
Set

model
rozměry
váha
PP520 410x360x135mm 15,4kg

Možnosti použití
max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra
1000mm2
VN oka a spojky pro Al jádra
1000mm2
Cu oka a tahové spojky
150mm2
Oka a spojky pro motané kabely
120mm2
Oka a spojky pro AlFe Lana
240mm2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 40
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Lisovací nářadí
PP600 hydraulická lisovací hlava 600kN
Určená k lisování kabelových ok a spojek do
průřezu 1600 mm2. Funkční pouze
v kombinaci s hydraulickou pumpou.
Technický popis:
• Robustní a kompaktní konstrukce
• H otevíratelná hlava pro snadné výměny
čelistí a pro snadné nasazení na
spojovače
• Rychlý automatický konektor pro připojení
tlakové hadice
• Max. zdvih:
62mm
• Max. průměr:
30mm
• Tlaková síla:
600kN
• Provozní tlak:
700bar (70Mpa)
Příslušenství:
• Hydraulická lisovací hlava PP6000
• Plechový transportní kufr pro kleště
Popis
Set

model
rozměry
PP600 400x360x260mm

Možnosti použití
NN oka a spojky pro Al jádra
VN oka a spojky pro Al jádra

váha
26kg

max. průřez
1600mm2
1600mm2

Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 41
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Lisovací nářadí
Volitelné příslušenství
RA 12 baterie Li-ION 1,5Ah
Určeno k napájení lisovacích kleští řady
STILO
Technický popis:
• Baterie Li-ION
• Kapacita baterie 1,5Ah
• Výstupní napětí 18V

RA 11 baterie 3,0Ah
Určeno k napájení lisovacích kleští řady AP,
lze použít i pro řadu střihacích kleští AS a
řadu STILO
Technický popis:
• Baterie Li-ION
• Kapacita baterie 3,0Ah
• Výstupní napětí 18V

NG 3 napájecí zdroj
Určeno k napájení lisovacích kleští řady AP ze
sítě 230V stř. Lze použít i pro řadu střihacích
kleští AS a řadu STILO
Technický popis:
• Vestavěný transformátor
• Vstupní napětí 230V, výstupní napětí 18V
Náhradní baterie pro nářadí vyráběné do roku 2007 jsou k dispozici na vyžádání. Jde o baterie
s výstupním napětím 14,4V provedení Ni-MH (RA 6, RA 7) a Li-ION (RA 9, RA 10) a napájecí
zdroj NG 2. Kontaktujte obchodního zástupce ELTECH CZ.
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Lisovací nářadí
Lisovací čelisti – Serie 45
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Lisovací nářadí
Lisovací čelisti – Serie 50, 60-1/3
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Lisovací nářadí
Lisovací čelisti – Serie 50, 60-1/3
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Lisovací nářadí
Lisovací čelisti – Serie 50, 60-1/3
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Lisovací nářadí
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Lisovací nářadí
Lisovací čelisti – Serie 60-2/4
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Lisovací nářadí
Lisovací čelisti – Serie 130
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Lisovací nářadí
Lisovací čelisti – Serie 130
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Lisovací nářadí
Lisovací čelisti – Serie 130
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Lisovací nářadí
Lisovací čelisti – Serie 230
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Lisovací nářadí
Lisovací čelisti – Serie 230
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Lisovací nářadí
Lisovací čelisti – Serie 520
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Lisovací nářadí
Lisovací čelisti – Serie 600
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