
www.klauke.com

Narzędzie na każdą okazję - szybkie, wygodne, efektywne

EKM 60 ID-L
Praska akumulatorowa
10 - 240 mm2



 SZYBCIEJ. ŁATWIEJ.  EFEKTYWNIEJ.

Dwustopniowy ruch tłoka
(rozwiązanie opatentowane)

Oświetlenie miejsca pracy

Czerwona dioda LED oraz sygnał
akustyczny sygnalizują błąd

System połączeń KLAUKE.

System zaprasowania kłowego wykonywanego w innowacyjny sposób (dwustopniowy ruch tłoka) 
w połączeniu z końcówkami kablowymi KLAUKE, gwarantują perfekcyjną jakość.
Praska EKM60ID-L została skonstruowana szczególnie pod kątem kabli giętkich kl. 5 i 6 (wg.
VDE).

Mocny akumulator 18V
w technologii litowojo-
nowej



 SZYBCIEJ. ŁATWIEJ.  EFEKTYWNIEJ.

Praska klasy EXTRA!

Obsługa funkcji jednym przyciskiem

Zintegrowany sensor kontrolujący
ciśnienie oraz fukcję AUTOSTOP

Cechy
n Duży zakres przekrojów kabli Cu, jak i Al

n Zacisk kłowy - nie ma potrzeby zmieniania matryc

n Kompaktowa budowa, niewielka masa

Zalety
n Wzrost efektywności: nie ma potrzeby zmiany matryc, zredukowanie

ilości koniecznych zaprasowań na końcówce
n Wzrost poziomu pewności wykonania dobrej roboty:

odpada ryzyko złego doboru matrycy. Wyraźne zaznaczenie miejsca za-
prasowania pozwala na późniejszą kontrolę jego prawidłowości.

n Ułatwienie w codziennej pracy:
sama budowa praski pzowala na wygodne zorganizowanie miejsca pra-
cy, a opatentowany ruch tłoka powiększa możliwości pracy z jednym 
narzędziem

Obracalna głowica (360°)
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Praska najwyższej klasy z
innowacyjnym systemem ruchu tłoka

Cechy

n Innowacyjny dwustopniowy ruch tłoka

n Zacisk kłowy, brak matryc

n Głowica zamknięta, obracalna

n Elektroniczne sterowanie i nadzór

n Zintegrowany sensor ciśnienia i alarm błędu

n Możliwość analizy operacji dzięki złączu USB

n Obsługa jednym przyciskiem

n Ergonomiczna obudowa wykonana w technologii
dwukomponentowej

n Doskonałe wyważenie narzędzia

n Dioda LED oświetlająca miejsce pracy

n Akumulator Li-Ion 18V o dużej pojemności i
krótkim czasie ładowania

n Mocny silnik zapewniający dużą szybkość oper-
acji

n System natychmiastowego zatrzymania silnika

n Automatyczny powrót tłoka po zakończeniu
operacji

n Możliwość ręcznego powrotu tłoka

n System powrotu ręcznego z funkcja pamiętania
(MRS+) - ważne przy zaciskach wielokrotnych

n Wielofukcyjna dioda LED informująca o stanie
urządzenia lub operacji

n Biodegradowalny olej

Akcesoria Symbol

Adapter sieciowy 230V NG2230

Akum. 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) RAL2

Adapter USB PGA1

Dane techniczne

Siła zacisku: 30 - 60 kN

Otwarcie głowicy 35,5 mm

Zakres: Cu: 10 - 240 / Al: 50 - 240 mm2

Czas zaprasowy-
wania:

2 s (dla ARS) do 7 s (w zależności od 
przekroju)

Ilość operacji około 100 - 300

Napięcie akum.: 18 V

Pojemność akum.: 1,3 Ah, Li-Ion

Czas ładowania: 15 min.

Waga z akum.: 2,5 kg

Temperatura pracy: -10° C do +40° C

Poziom hałasu: 70,6 dB (A), w odległości 1 m

Poziom wibracji: < 2,5 m/s2

Produkt Symbol

Praska elektro-hydrauliczna  
10 - 240 mm2 EKM60IDL

Zakres dostawy Symbol

Akum. 18 V / 1,3 Ah, Li-Ion (23,4 Wh) RAL1

Ładowarka szybka Li- Ion LGL1

L-BOXX (S/G/W: 442 x 357 x 151 mm) LBOXX136LFG

Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Telefon: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Telefax: +49 (0) 2191 / 907 - 205 

E-Mail: info@klauke.textron.com
Internet: www.klauke.com

KLAUKE POLSKA Sp. z o.o. 
BIURO HANDLOWE -MAGAZYN - DOSTAWY

ul.Piłsudskiego 243
05-270 Marki

Phone: (+48) 22 614 18 15
Fax: (+48) 22 614 33 84
info-pl@klauke.textron.com


