Produktinformation
Pneumatisk krimper UP 35
UP 35 är en pneumatisk krimper med parallell stängningsmekanism som övertygar med innovativ design, ergonomi och kvalitet.

Utrymmeskrav

Tillförlitlighet

Fördelar

Ny utrymmensbesparande design
Ergonomisk och användarvänlig tack vare maskinens ergonomiska lutning och en integrerad LED-ljuskälla för belysning av
arbetsplatsen
På grund av den praktiska konstruktionen och en låg vikt på endast 20 kg kan maskinen transporteras utan problem med hjälp
av det medföljande T-greppet.
Hög flexibilitet: Eftersom det går enkelt att byta adapter utan verktyg kan man använda flera olika stansblock
Enkel montering av adaptern med en slide in-/slide out-mekanism

Användningsområden

Parallellförslutande pneumatisk krimper
Maximal användarvänlighet och optimal säkerhet samt krimpkvalitet för små till mellanstora tvärsnitt
För isolerade kabelskor upp till 6 mm², oisolerade rörkabelskor upp till 16 mm², ändhylsor upp till 50 mm²

Produktegenskaper

Snabbväxlingssystem med adapter
Guidad styrning garanterar högsta pressningskvalitet

Standarder/Godkännanden

Motsvarar EU-riktlinje 2011/65/EU (RoHS 2) och är CE-godkänd

Inklusive

Pneumatisk parallellkrimper
Pneumatisk säkerhetsfotpedal
Anslutningsslang och nätdel för 12-voltsbelysning
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Produktinformation
Pneumatisk krimper UP 35
Elektronisk styckräknare
Verktygssats

Design

Stansblockhållare/adapter ingår inte i leveransomfånget för UP 35 utan måste beställas separat. Här finns det tre olika
valmöjligheter beroende på typ av stansblock.
Insatser måste beställas separat.

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor
och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon,
ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Allmänt:

Driftstryck: 6 bar/87 psi
Dimensioner: 390 x 175 x 440 mm

Vid förfrågan:

Säkerhetskrimper går att få på förfrågan (kan användas utan
fingerskydd tillsammans med dubbel fotpedal)
Fler storlekar och utföranden kan också erbjudas.

Övrigt:

Presskraft: Max 35 kN

Info:

Vikt: 20 kg

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först
efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget
Prisinformation.
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Benämning

Antal / förp.

Pneumatisk krimper UP 35

1

61743951

Adapter UP 35 för WZ-stansblock

1

61743953

Adapter UP 35 för PEW 12-stansblock

1

61743952

Adapter UP 35 för W(D)T-stansblock

1

Krimpmaskin utan adapter
11148003
Adapter/uttag för olika stansblock
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