LITHIUM SERIES® II Dynamometryczna zakrętarka elektryczna
Elektryczne urządzenie dynamometryczne LITHIUM SERIES II to kolejna rewolucja w technologii dokręcania
połączeń śrubowych przeprojektowana od podstaw z rozszerzoną funkcjonalnością, większą trwałością i
intuicyjną obsługą. To lekkie narzędzie zasilane bateryjnie o napięciu 36 woltów, pracujące do 6779Nm, jest
najlepszym rozwiązaniem zapewniającym wytrzymałość i przenośność w przemysłowych pracach związanych z
dokręcaniem. To narzędzie jest kompatybilne z konwencjonalnymi nasadkami, podkładką HYTORC i nakrętką
HYTORC.

▪ Technologia TorcSense ™
▪ Poziomy dostępu
▪ Silnik bez szczotkowy
▪ Pobieranie danych
▪
Aluminiowa
obudowa:
▪ Bezprzewodowa technologia
High Strength Gearbox
▪ Niklowana
Bluetooth
▪ Przekładnia o wysokiej
▪ Rozszerzone zarządzanie
Expanded Job
Data Management
wytrzymałości
danymi
zadania
Work
Light osłona amortyzatora
▪ Tylna
▪ Zaawansowane funkcje
▪ Oświetlenie robocze
dokręcania
▪ Kompatybilny z nakrętką
▪ Wyświetlacz o wysokiej
rozdzielczości
HYTORC
▪ Kompatybilny z podkładką
▪ Przełącznik kierunkowy
▪
Wygodne funkcje
HYTORC
▪ Intuicyjny interfejs użytkownika

System bezpośredniego pomiaru
utilizing
a strain
based transducer
in a
momentu
obrotowego
wykorzystujący
przetwornik naprężeniowy w
systemie monitorowania w
zamkniętej pętli zapewnia bardziej
powtarzalny moment obrotowy i
umożliwia zaawansowane funkcje
dokręcania.

Urządzenie wykorzystuje całkowicie
nowy bez szczotkowy silnik prądu
stałego 36 V, który działa, ciszej i ma
znacznie dłuższą żywotność i się nie
nagrzewa

Ekran główny i struktura menu zostały
have
been redesignedzewith
all new icons,
przeprojektowana
wszystkimi
nowymi ikonami, wskaźnikami i prostym
układem nawigacji, dzięki czemu
narzędzie jest intuicyjne i łatwe w
użyciu.

TECHNOLOGIA BLUETOOTH

Zakrętarka jest teraz standardowo
wyposażona w technologię
bezprzewodową Bluetooth, dzięki
czemu transfer danych jest łatwiejszy
niż kiedykolwiek! Dane zadania i
aktualizacje oprogramowania
narzędziowego można teraz
wprowadzać bezprzewodowo.

MULTI FUNKCJONALNOŚĆ

Zakrętarkę można łatwo
skonfigurować ze standardowymi
nasadkami i podporami reakcyjnymi,
oraz z systemem podkładek
HYTORC i nakrętek HYTORC.

ALUMINIOWA OBUDOWA

PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWY

Nowa całkowicie aluminiowa
obudowa znacznie poprawia trwałość
i odporność na uderzenia, chroniąc
najważniejsze elementy narzędzia.
Przekładnia jest również niklowana w
celu zapewnienia odporności na
korozję.

Dogodnie usytuowany przesuwny
przełącznik kierunkowy przy włączniku
może szybko zmienić kierunek obrotu z
dokręcania na odkręcanie.

GWARANCJA HYTORC

➢
➢
➢

Roczna gwarancja
5-letnia gwarancja na obudowę
narzędzia
Wszystkie naprawy są objęte gwarancją
przez 6 miesięcy

LEGEND: H = HEIGHT W = WIDTH L = LENGTH ØD = DIAMETER

LEGENDA: H = wysokość W = Szerokość L = Długość ø D = Średnica
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LST-0700

328

89

290

66

3/4

5.3

47

202

203

949

LST-1200

328

89

297

66

3/4

5.5

81

270

271

1627

LST-2000

335

89

353

81

1

7.5

135

439

440

2712

LST-3000

338

89

366

86

1

8.0

203

676

677

4067

LST-5000

422

102

391

102

1-1/2

10.2

270

1083

1085

6779

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
•
•
•
•
•
•
•
•

Urządzenie LITHIUM SERIES II
Ramię reakcyjne
Skrzynia do przechowywania
Akumulator 36 V (dwa)
System ładowania baterii
Uchwyt boczny
Ceryfikat kalibracji
Instrukcja obsługi

