
ENERGETYKA
NARZÊDZIA I AKCESORIA DO BUDOWY SIECI TRAKCYJNEJ

* wybrany asortyment

No¿yce akumulatorowe STILO-S
No¿yce do ciêcia kabli i przewodów Al i Cu. Niespotykanie precyzyjna i lekka 

konstrukcja. Bardzo szybki mechanizm. Powierzchnie ostrzy pokryte pow≥okπ 

minimalizujπcπ tarcie.

-  zakres pracy:  max 40mm

-  g≥owica obrotowa:  360 stopni

-  waga:  2,8 kg

-  zasilanie:  18V / 1,5 Ah  (opcjonalnie 3,0Ah)  lub z sieci poprzez adapter

Praska akumulatorowa STILO 45 
Uniwersalna praska przeznaczona do prasowania koñcówek i z≥πczek o 

maksymalnym przekroju kabla do 150mm2. W bran¿y kolejowej 

wykorzystywana do zaprasowywania z≥πczek „wieszaków” trakcyjnych. Bardzo 

lekka i mobilna. Standardowo wyposa¿ona w oprogramowanie do diagnostyki i 

analizy z mo¿liwoœciπ drukowania protoko≥ów. 
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-  zakres pracy:  6-150mm

-  si≥a prasowania:  45kN

-  g≥owica obrotowa:  270 stopni

-  waga:  2,3 kg

-  zasilanie:  18V / 1,5 Ah  (opcjonalnie 3,0Ah)  lub z sieci poprzez adapter

Matryce do prasowania wieszaków
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CP700 – Kompaktowa, akumulatorowa pompa hydraulicznaPrzeznaczona do pracy z narzêdziami hydraulicznymi do 700bar (70MPa). Idealne narzêdzie do pracy na wysokoœci. W standardzie oprogramowanie do diagnostyki i analizy pracy z mo¿liwoœciπ drukowania protoko≥ów. Bardzo lekka konstrukcja - tylko 4,5kg.Charakterystyka techniczna:
 Lekka, kompaktowa i solidna konstrukcja
 Rêczny lub automatyczny powrót 

 Szybki powrót t≥oka 
 Preinstalowane standardowe programy do ciêcia i zaciskania 
 Wysokiej wydajnoœci akumulator litowo – jonowy
 WskaŸnik na≥adowania na akumulatorze
 Ciœnienie robocze: ......................700 bar (70 MPa)
 Zasilanie: ...................18,0 V DC /  3,0Ah

2PP60-2 – Hydrauliczna g≥owica prasujπca 60kN  max 300mmUrzπdzenie musi byæ obs≥ugiwane przez pompê hydraulicznπ 700 bar, aby osiπgnπæ si≥ê prasowania 60 kN. Charakterystyka techniczna:Wytrzyma≥a i kompaktowa konstrukcjaOtwierana g≥owica pozwala ≥atwo pozycjonowaæ matryceSzybkoz≥πcze z zabezpieczeniem przeciwpy≥owymWymiary narzêdzia: ...... ...........................................93 x 198 x 93 mm Waga narzêdzia: ...... ..............................................................1,7 kg
2PP130-H – Hydrauliczna g≥owica prasujπca 130kN  max 400mmUrzπdzenie musi byæ obs≥ugiwane przez pompê hydraulicznπ 700 bar, aby osiπgnπæ si≥ê prasowania 130 kN. Bardzo szeroka oferta matryc (równie¿ do obcinania oplotu z przewodów AFL)Charakterystyka techniczna:Wytrzyma≥a i kompaktowa konstrukcjaOtwierana g≥owica pozwala ≥atwo pozycjonowaæ matryceSzybkoz≥πcze z zabezpieczeniem przeciwpy≥owymWymiary narzêdzia: ...... ...........................................78 x 263 x 70mm Waga narzêdzia: ...... ..............................................................5,1 kg

2PP230 – Hydrauliczna g≥owica prasujπca 230kN  max 630mmUrzπdzenie musi byæ obs≥ugiwane przez pompê hydraulicznπ 700 bar, aby osiπgnπæ si≥ê prasowania 230 kN. Bardzo szeroka oferta matryc (równie¿ do prasowania przewodów trakcyjnych)Charakterystyka techniczna:Wytrzyma≥a i kompaktowa konstrukcjaOtwierana g≥owica pozwala ≥atwo pozycjonowaæ matryceSzybkoz≥πcze z zabezpieczeniem przeciwpy≥owymWymiary narzêdzia: ...... ...........................................121 x 286 x 88mm Waga narzêdzia: ...... ...................................................................5,5 kg
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PS25 – Hydrauliczna g≥owica tnπca max 25mmBardzo ma≥a g≥owica do ciêcia kabli i przewodów Al i Cu (równie¿ przewodu Djp)Urzπdzenie musi byæ obs≥ugiwane przez pompê hydraulicznπ 700 bar. G≥owica wyposa¿ona w prowadnicê ostrza. Charakterystyka techniczna:Wytrzyma≥a i kompaktowa konstrukcjaOtwierana g≥owica pozwala na szybkπ i wygodnπ pracê.Szybkoz≥πcze z zabezpieczenie przeciwpy≥owymWymiary narzêdzia: ...... ...........................................77 x 220 x 64mm Waga narzêdzia: ...... ..................................................................2,1 kg
PS65 – Hydrauliczna g≥owica tnπca max 65mmBardzo ma≥a g≥owica do ciêcia kabli i przewodów Al i Cu Urzπdzenie musi byæ obs≥ugiwane przez pompê hydraulicznπ 700 bar. G≥owica wyposa¿ona w prowadnicê ostrza. Charakterystyka techniczna:Wytrzyma≥a i kompaktowa konstrukcjaOtwarta g≥owica pozwala na szybkπ i wygodnπ pracê.Szybkoz≥πcze z zabezpieczenie przeciwpy≥owymWymiary narzêdzia: ...... .........................................154 x 369 x 88mm Waga narzêdzia: ...... ..................................................................4,7 kg
LSK120 – Hydrauliczna g≥owica do wyciskania otworówBardzo mocna g≥owica do wyciskania otworów w szynach prπdowych  Al i Cu oraz bednarce.Urzπdzenie musi byæ obs≥ugiwane przez pompê hydraulicznπ 700 bar. Charakterystyka techniczna:Do obróbki szyn max 120x12mmMo¿liwoœæ wykonywania otworów do 21mmSzybkoz≥πcze z zabezpieczenie przeciwpy≥owymWymiary narzêdzia: ...... .........................................154 x 369 x 88mm Waga narzêdzia: ...... ..................................................................4,7 kg

Matryce do po≥πczeñ trakcyjnych kompatybilne z g≥owicπ PP230

Specjalistyczne matryce do wykonywania po≥πczeñ trakcyjnych. Wykonane wed≥ug standardów obowiπzujπcych w polskiej infrastrukturze kolejowej. Gwarantujπ prawid≥owe po≥πczenie przewodów z zachowaniem wytrzyma≥oœci pod wzglêdem elektrycznym jak i mechanicznym. Precyzja wykonania oraz odpowiednia geometria zapewnia komfort pracy dla u¿ytkownika.-  PR-TK230/PJ  - do po≥πczenia linki z przewodem trakcyjnym Djp-  PR-TK230/S    - do po≥πczenia linki zasilajπcej z linkπ noœnπ


