MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ
Multifunkční zařízení pro lisování, stříhání a děrování

BZ-60UNV
Informační displej

Otočná hlava 360o
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Vše je ovládáno pouze jedním tlačítkem
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Ergonomické provedení pro jednoruční obsluhu
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Obj. č. BZ_60UNV

O 50% vyšší kapacita akumulátoru Li-lon
s kratším nabíjecím cyklem

Kontrolní systém
automatické detekce tlaku

TECHNICKÁ DATA

Hydraulická jednotka obsahuje funkci automatického navrácení pístu do startovní pozice při
dosažení maximálního pracovního tlaku.
Jednotka je vybavena dvoupístovou pumpou, která umožňuje rychlé přijetí k materiálu
a následně pomalý pracovní krok
Pracovní hlava je snadno otočná o 360o kolem
podélné osy, pro snadnější práci v obtížně přístupných místech
Li-Ion baterie nemají paměťový efekt ani samovybíjení.
Teplotní sensor automaticky ukončí práci při
přehřátí zařízení nad 60oC, což je signalizováno akusticky. Po poklesu teploty do normálních
hodnot je možné pokračovat v práci.

Lisovací síla:
Zdvih:
Stříhací cyklus akumulátoru:
Stříhací rozsah:
Lisovací cyklus akumulátoru:

60 kN
42 mm
cca 70 střihů
Ø 40mm (Cu/Al a armované kabely)
cca 160 zalisování

Lisovací rozsah:

16 - 300 mm2 (Cu)
10 - 240 mm2 (Al)

Děrovací cyklus akumulátoru:

cca 100 otvorů
Ø 22,5 - 61,5 mm pro běžnou ocel až do
Děrovací rozsah:
tloušťky 3,5 mm (v závislosti na děrovaném průměru)
Napětí:
18V
Kapacita:
3.0 Ah
Čas nabíjení:
120 min.
Váha:
4,8 kg
Balení:
plastový kufr
PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ OBSAŽENO
Lisovací čelist pr. 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm² Cu
Děrovací nástroje: 22,5; 28,3; 34,6; 43,2; 49,6; 61,5mm
Nože:
1 sada
Adaptér pro lisování:
1 ks
Adaptér pro děrování:
1 ks
Tažný šroub Ø 19 mm
1 ks
Tažný šroub Ø 9,5 mm
1 ks
Distanční kroužek:
1 ks
Akumulátor:
2 ks
Nabíječka:
1 ks
Těsnící kroužky hydraulického válce:
1 sada
Těsnící kroužky pojistného ventilu:
1 sada
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Není určeno pro stříhání oceli

Náhradní lisovací čelist obj.č.:

EZ60UNV_EZ300_ FHT60UNV_FHT300_xxx

Náhradní akumulátor obj.č.:

AKU_EZ(BZ)

xxx - doplňte požadovaný průřez lisovací čelisti pro Cu

