
KRIMPOVACÍ A STŘIHACÍ NÁŘADÍ

NEJSPOLEJHLIVĚJŠÍ A PŘESNÝ ZPŮSOB KRIMPOVÁNÍ

FORCELOGIC™

Nástroje FORCELOGIC™ jsou inovativní, snadno ovladatelné, ale zároveň přináší vysoký výkon a perfektní 
provozní dobu. Ať už je to knockout systém, který lze nastavit bez hmotnosti nástroje pro nejsnadnější 

způsob děrování nebo krimpování, díky kterému můžeme posunout ruku blíže k čelistem a tímto vytvářejí 
bezkonkurenční kontrolu a přesnost. FORCELOGIC™ nástroje vždy zaručují chytřejší způsob práce.

VYVÁŽENÝ ÚCHOP

MONITOROVÁNÍ OCHRANNÉ 
SÍLY

  Kontroluje krimpovací cyklus pro 
dokonalé výsledky

  Rychle & tvrdý začátek cyklu a pomalý 
& jemný ukončení 
zajistí max. rychlost a max. Přesnost"

  Zajišťuje pokaždé optimální tlak  
a vizualizuje se zeleným světlem

NEJLEPŠÍ OCHRANA PROTI 
POVĚTRNOSTNÍM PODMÍNKÁM

  Uzavřené elektronika uchováva špínu, 
prach, a vlhkost venku

  Hydraulický systém optimalizovaný pro 
konzistentní výkon: -18 °C až 55 °C

FORCELOGIC™

MAXIMALIZUJTE 
PŘESNOST

2X VĚTŠÍ 
KONTROLA

M18 HCCT120-522C

M18 FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ LIS NA KABELY 120 KN
Obj.č 4933459273

VLASTNOSTI:
 ¡ Plně uzavřené 
vysokorychlostní 
hydraulické čerpadlo, 
bezuhlíkový motor, 
elektronika REDLINK™ 
a akumulátor REDLITHIUM-ION™ 
se spojují dohromady, aby přinesly 
dokonalou spolehlivost i v těch 
nejnáročnějších podmínkách

 ¡ A 150 mm² v hliníku

 ¡ Dodává se s 1× 5,0Ah a 1× 2,0Ah 
akumulátory REDLITHIUM-ION™, 
nabíječkou a kufrem

M18 HCCT-201C

FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ LIS FORCE LOGIC™

Obj.č 4933451194 (K dispozici jenom jako samostatná jednotka)

VLASTNOSTI:
 ¡ Umožňuje lisovat spojky až do 300 mm² v mědi a 150 mm² v hliníku

 ¡ Krimpují kabel za méně než 3 sekundy silou 53 kN

 ¡ Univerzální uchycení pro nejběžnější 53 kN čelisti U (čelisti ve tvaru C) na trhu

 ¡ Revoluční čelist přidržuje spojku za účelem nejlepšího vyrovnání kabela a spojky

 ¡ Nástroj zaznamenává a ukládá každý úkon lisování. Povolený systém ONE-KEY™ pro vytváření 
profesionálních protokolů prostřednictvím adaptéru ONE-KEY™ nebo aplikace ONE-KEY™

 ¡ Dodává se s 1x 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™ akumulátorem, nabíječkou a kufrem

KRIMPUJE 
SPOJKY

ZA MÉNĚ NEŽ
3 SEKUNDY*

*Se sílou lou 60 kN

UMOŽŇUJE
LISOVAT SPOJKY 

AŽ DO 400 MM² 
V MĚDI

65 000 Kč s DPH

NOVINKA

38 300 Kč s DPH
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