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
 Provozní tlak:
550bar (55Mpa)
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
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
 Provozní tlak:
550bar (55Mpa)
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
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
150mm 2
Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 30 - 32
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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
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
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
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
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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
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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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Lisovací nářadí
EPU-SET elektromechanické bateriové lisování 12V
Určeno k lisování izolovaných a neizolovaných
ok, dutinek a konektorů
Technický popis:
 Ruční nástroj poháněný baterií Li-ION 12V
 Díky paralelním čelistem je slis symetrický
a nepoškozuje se lisováním izolace
 Nízkonákladový provoz vzhledem k nízké
poruchovosti a prodlouženým servisním
intervalem
 Tichý chod
 Tlačítko pro okamžité uvolnění čelistí
 Automatické otevření čelistí po ukončení
pracovního cyklu
 Multifunkční displej zobrazující úroveň
nabití baterie, servisní interval a varování
při přetížení nástroje.
Popis
Model
Bateriové lisování 12V EPU-SET
Set obsahuje
Nástroj bateriový
Čelisti pro izol. oka 0,5-1/1,5-2,5/4-6mm2
Li-ION baterie s nabíječkou
Pevný transportní kufřík s pěnovou výplní
*) Volitelně lze objednat i jiné druhy čelistí
V tomto případě kontaktujte dovozce
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