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AKUMULATOROWE KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

INNOWACJA TO NASZA SIŁA NAPĘDOWA
NOWY MODEL DA2
NOWY CYFROWY MODEL DA2. UDANE POŁĄCZENIE

WSZECHSTRONNIEJSZY
3 LINIE PRODUKTOWE
PRZEKŁADNIA KĄTOWA

CYFROWY

STEROWANIE ZA
POMOCĄ APLIKACJI
WLAN GPS DOCU
█

█

ERGONOMICZNY

PRZEGUB OBRACANY O 360°
0% ODRZUTU

NIEZAWODNY

PEŁNIEJSZA DOKUMENTACJA
ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM
█

Trzy linie produktowe dla różnych wymagań:

█

power-Line
Prosta i wytrzymała konstrukcja

█

█

█

docu-Line
Kompleksowa dokumentacja i analiza wszystkich 		
skręceń

█

safety-Line
Obsługa oburęczna dla większego bezpieczeństwa

█

Wersje power-Line można rozszerzać do linii docu-Line i
safety-Line
Obracany o 360° przegub zapewniający w 100% pracę
bez odrzutu i wszechstronne pozycjonowanie na 		
połączeniu śrubowym

█

█

Teraz także w wersji kątowej
█

Od Smart Tool do Smart Device: Łatwy odczyt parametrów, stanu i innych informacji za pomocą smartfona lub
tabletu
Sterowanie za pomocą aplikacji: Aplikacja umożliwia
szybkie tworzenie parametrów skręcania i przesyłanie
ich do urządzenia
Bezpośrednie informacje zwrotne podczas pracy za
pomocą urządzeń typu wearable (np. smartwatchy albo
okularów rozszerzonej rzeczywistości)
Kompleksowa dokumentacja (licznik czasu, użytkownik,
współrzędne GPS itd.), umożliwiająca zapisanie do 6000
pozycji
Ładowarka Bluetooth wskazuje poziom naładowania
akumulatora, co umożliwia niezawodne planowanie
pracy
Odporność na korozję dzięki odpowiedniej powłoce
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AKUMULATOROWE KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

NOWY MODEL DA2 SAFETY
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA TO NASZ PRIORYTET

BEZPIECZNY

OBSŁUGA OBURĘCZNA
ZEROWE RYZYKO

ERGONOMICZNY

WSZECHSTRONNY
OBROTOWY UCHWYT
RÓWNOMIERNE
ROZŁOŻENIE MASY

WSZECHSTRONNIEJSZY
LINIE POWER I DOCU
PRZEKŁADNIA KĄTOWA

NIEZAWODNY

PEŁNIEJSZA DOKUMENTACJA
ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM

█

█

█

█

█

Ograniczenie ryzyka obrażeń: Obsługa oburęczna 		
uniemożliwia sięganie dłońmi do strefy niebezpiecznej
Safety Start Trigger (SST): Urządzenie automatycznie
wyłącza się w przypadku zwolnienia jednego z dwóch
przycisków uruchamiających
Obrotowy uchwyt umożliwiający wszechstronne 		
ustawianie dla osób prawo- i lewo ręcznych
Drugi element uruchamiający wbudowany w wytrzymłym uchwycie do przenoszenia
Ergonomiczne rozmieszczenie przełączników w obrębie
środka ciężkości urządzenia

█
█

█
█

█

Ergonomiczna praca i transport
Sterowanie za pomocą aplikacji oraz funkcje GPS, 		
WLAN i dokumentacji, tak samo jak w konfiguracjach
power-Line oraz docu-Line
Wersje power-Line można rozszerzyć do docu-Line
Obracany o 360° przegub zapewniający w 100% pracę
bez odrzutu i wszechstronne pozycjonowanie na 		
połączeniu śrubowym
Bezpieczeństwo pod każdym kątem: Model DA2safety
teraz także w wersji kątowej
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ELEKTRYCZNY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

KOLEJNA GENERACJA PRECYZJI
NOWY MODEL DE2
PRZEKONUJĄCA TECHNOLOGIA
WYTRZYMALSZY
POWŁOKA
KOMPENSACJA

JESZCZE DOKŁADNIEJSZY
CZUJNIKOWE STEROWANIE
SILNIKIEM
TRYB KONTROLNY

DOKUMENTACJA +

WYGODNIEJSZY

ZARZĄDZANIE DANYMI
Z 10 000 ZADAŃ

█

█
█

█

█

█

Duży wyświetlacz z aktualnymi parametrami i
informacjami
Wygodna i prosta obsługa za pomocą 5 przycisków
Łączność za pomocą prostego w obsłudze interfejsu
WLAN

WYŚWIETLACZ WLAN
█

█

Odporność na korozję dzięki odpowiedniej powłoce

█

Zakres momentu obrotowego do 8000 Nm

█

Dostępny także w wersji kątowej

█

Trzy linie produktowe do każdych wymagań:
power-Line Prosta i wytrzymała konstrukcja

Nowy tryb kontrolny do kontroli wykonanych połączeń
śrubowych
Dokładny moment obrotowy dzięki kompensacji wahań
napięcia i zmian temperatury (również podczas pracy z
agregatami prądotwórczymi), zapewniający niezależność od warunków otoczenia
Rozszerzony licznik zadań zapewniający lepszą dokumentację, umożliwiający zapisanie do 10 000 pozycji

docu-Line Kompleksowa dokumentacja i analiza 		
wszystkich wkręceń
plus-Line Dodatkowe funkcje: Tryb momentu obrotowego / kąta obrotu, tryb kontrolny i znacznie więcej
█

Wersje power-Line można rozszerzyć do plus-Line

5
PNEUMATYCZNY KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

NOWY MODEL DP2
OD WERSJI STANDARDOWEJ PO ATEX – DP2 POTRAFI WSZYSTKO

BARDZIEJ ERGONOMICZNY
PRZEGUB OBRACANY O 360°
NISKI POZIOM WIBRACJI

JESZCZE DOKŁADNIEJSZY

ZNAMIONOWY MOMENT OBROTOWY
PRZY NIEWIELKIM CIŚNIENIU

WYTRZYMALSZY

WSZECHSTRONNIEJSZY

POWŁOKA
KOMPENSACJA CIŚNIENIA

WERSJE POWER ATEX
PRZEKŁADNIA KĄTOWA
█

█

Zakres momentu obrotowego do 8000 Nm

█

Dostępny także w wersji kątowej

█

Dwie linie produktowe do każdych wymagań:
DP2power-Line
Szybka i idealna do standardowych zastosowań
DP2ATEX-Line
Do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem

█

█

Nowy zespół regulacji ciśnienia i przygotowania 		
powietrza dla większej wygody
Wydajna i kompaktowa konstrukcja dzięki najwyższej
skuteczności napędu

█

█

█

█

█

Wysokiej jakości elementy zapewniające trwałość i 		
wytrzymałość oraz możliwość ciągłego zastosowania
Najwyższa wszechstronność dzięki napędowi obracanemu o 360° i podwójnemu przegubowi obrotowemu w
wersji kątowej
Cichsza i bardziej precyzyjna praca oraz mniej wibracji
w porównaniu z kluczami udarowymi
Znamionowy moment obrotowy uzyskiwany już przy
niewielkim ciśnieniu
Dokładny moment obrotowy dzięki kompensacji 		
ewentualnych wahań ciśnienia, zapewniający 		
niezależność od warunków otoczenia
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AGREGATY HYDRAULICZNE POWERPAX

UDOSKONALONA, SPRAWDZONA JAKOŚĆ
XE1 POWER
NOWA GENERACJA AGREGATÓW POWER

PROSTY
RĘCZNA OBSŁUGA
DO NARZĘDZI Z JEDNYM I
DWOMA PRZEWODAMI

WYTRZYMAŁY

STALOWA RAMASTOPIEŃ
OCHRONY IP 54

WSZECHSTRONNY
KLASY MOCY
PRĘDKOŚĆ V HZ
█

█

█

█

█

█

█

INTELIGENTNY

WYŚWIETLACZ
NOWY UKŁAD STEROWANIA

█

Podstawowy agregat do ręcznej obsługi hydraulicznych
narzędzi do skręcania

█

Dostosowany do indywidualnych potrzeb dzięki 		
modułowej konstrukcji
Dostępny w wielu klasach mocy od 0,8 do 3,5 l/min przy
800 barach
Wysokie prędkości skręcania w opcjonalnej wersji 		
dwustopniowej 5,4 do 13,2 l/min przy 150 barach
Dostępny dla wszystkich napięć i częstotliwości sieci
Do narzędzi do skręcania z jednym i z dwoma
przewodami

█

█

█

█

█

Łatwa obsługa dzięki wyświetlaczowi i zdalnemu 		
sterowaniu. Możliwość stałego monitorowania istotnych
parametrów: temperatury silnika i oleju, czasu pracy,
poboru prądu
Ekonomiczny dzięki zoptymalizowanym okresom 		
międzyobsługowym
Wydajny dzięki opatentowanej technologii silnika 		
zanurzonego w oleju
Trwały i ekologiczny dzięki sprawdzonej w ciągłej 		
eksploatacji technologii pomp i zaworów
Wytrzymały dzięki stabilnej ramie chroniącej agregat,
przystosowanej do zastosowania na budowie
Stopień ochrony IP 54 Odporny na trudne warunki 		
otoczenia
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AGREGATY HYDRAULICZNE POWERPAX

Sprawdzona
niemiecka
jakość
Made in
Germany

XE1 50/60HZ

WIELOFUNKCYJNY AGREGAT DO WSZECHSTRONNYCH ZASTOSOWAŃ
NA LĄDZIE I NA WODZIE
UNIWERSALNY

WYTRZYMAŁY

ZASTOSOWANIE NA
LĄDZIE I NA WODZIE
PRACA Z AGREGATEM
PRĄDOTWÓRCZYM

STALOWA RAMASTOPIEŃ
OCHRONY IP 54

WSZECHSTRONNY
360-525 V
45-65 HZ

█

█

█

█

█

Niezależność od sieci elektroenergetycznej:
Zoptymalizowany do pracy z agregatem prądotwórczym
Jeden agregat dla szerokiego zakresu napięć i 		
częstotliwości: 360 V – 525 V, 45 Hz – 65 Hz
Wysoki zakres tolerancji częstotliwości: ± 5 Hz i 		
napięcia: ± 10%
Elastyczność dzięki bezstopniowej regulacji ciśnienia do
800 barów
Prędkość i precyzja dzięki strumieniom objętości do
3,5 l/min przy 800 barach

KONTROLOWANA PRECYZJA

WSZYSTKIE PARAMETRY NA
WYŚWIETLACZU

█

█

█

█

█

█

Łatwy w obsłudze panel zdalnego sterowania z koloro
wym wyświetlaczem. Możliwość monitorowania 		
istotnych parametrów skręcania
Ekonomiczny dzięki zoptymalizowanym okreso międzyobsługowym
Wydajny dzięki opatentowanej technologii silnika 		
zanurzonego w oleju
Trwały i ekologiczny dzięki sprawdzonej w ciągłej 		
eksploatacji technologii pomp i zaworów
Wytrzymała przemysłowa rama i solidna konstrukcja
odpowiednia do ciężkich warunków na budowie
Stopień ochrony IP 54 Odporny na trudne warunki 		
otoczenia
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