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
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
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
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 180° 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
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
 Provozní tlak:
700bar (70Mpa)
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
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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
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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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