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ÚJ

STILO-BL

Akkumulátoros 
hidraulikus lyukasztóSTILO-BL

ERGONOMIKUS
Fáradtságmentes munkavégzés 
és könnyű kezelhetőség a 
kiegyensúlyozott kétkomponensű 
nyélnek köszönhetően

ERŐS MINŐSÉG

ERŐTELJES
18V lítium-ion akkumulátor 1.5Ah 
az ezzel lehetséges legtöbb 
lyukasztásra optimalizálva

Hidraulikus fej nagyszilárdságú anyagból

INTELLIGENS
A multifunkciós LED jelzi a 
karbantartás szükségességét is
(10.000 munkaciklus után)
USB porton keresztül 
lekérdezhetők és 
visszatekinthetők az egyes 
ciklusok és azok adatai

AUTOMATIKUS
Automatikus kioldás a munkaciklus után, illetve a 
gomb használatával bármilyen pozícióból

FORGATHATÓ
FEJ
360 °-ban forgatható fej
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STILO-BL SET

NG3

Kapacitás (maximális lemezvastagságokkal):
• Ø63,5 mm .......3,0 mm lágyacél (St) / 2,5 mm rozsdamentes acél (VA)
• 68,0x68,0 mm .......3,0 mm lágyacél (St) / 1,5 mm rozsdamentes acél (VA)
• 92,0x92,0 mm .......2,5 mm lágyacél (St) / 1,5 mm rozsdamentes acél (VA)
• 92,0 x 92,0-től 138,0 x 138,0 mm-ig .......2 mm lágyacél (St)

Műszaki jellemzők

Készlet
• Akkumulátoros hidraulikus lyukasztó szerszám Stilo BL
• Akkumulátor 18V-1.5Ah (2.0Ah) Li-Ion
• Akkutöltő (LG8)
• Erős táska a szerszámnak, pótakkunak, töltőnek és bélyegpároknak
• 1x húzócsavar 9,5 x 19,0 mm
• 1x húzócsavar 19,0 x 125,0 mm
• 1x távtartó hüvely
• 1x tubus kopásgátló paszta
• HSS lépcsős előfúró
• USB kábel
• CD-ROM (Software)

Kiegészítő
• 230V AC adapter (NG3)

Leírás Cikkszám Méretek Tömeg

Akkumulátoros hidraulikus lyukasztó STILO-BL 560 x 357 x 120 mm 5,5 kg

Hidraulikus erő 60 kN

Forgatható fej állíthatósága 360°

Működési nyomás 680 bar

Akkumulátor feszültsége 18 V

Tömeg (akkuval együtt) ca. 2,3 kg

Méretek 398 x 126 x 82 mm

A lyukasztó alkalmas kör alakú, négyzetes és egyéb négyszögletes nyílások vágására
max. 3 mm anyagvastagságú lemezeken

Jellemzők:
• Könnyű, kompakt és erős szerkezetfelépítés
• Ergonomikus kétkomponensű nyél segíti a kényelmes használatot
• 360 °-ban forgatható fej
• Gyors működtetés a 3-szoros axiális dugattyús pumpának köszönhetően
• Nyomásfigyelés elektronikus szenzorokkal
• Gyors kioldás és visszatérés az alaphelyzetbe szabadalmaztatott szelepes megoldással
• Bármelyik pozícióból gombnyomással kioldható
• A lyukasztás után a gomb elengedésével vagy a maximális nyomás elérése után automatikusan visszaáll az 

alapállapotba
• Erős lítium-ion akkumulátor
• Karpánt a leejtés megelőzésére
• Alkalmazhatósági hőmérséklet: -10 ° C / + 40 °
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KRIMPELÉS

VÁGÁS

Akkumulátoros hidraulikus szerszámok

LYUKASZTÁS
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240 mm² (50 kN) 240 mm² (60 kN) 300 mm² (60 kN) 400 mm² (130 kN) 400 mm² (42 mm) (130 kN) 400 mm² (130 kN)

STILO60

STILO50 AP60-1 AP60-2 AP130-C AP130-C2 AP130-H

STILO

STILO

Φ 40 mm Φ 45 mm Φ 50 mm Φ 65 mm Φ 85 mm Φ 95 mm Φ 120 mm

STILO-S AS45 AS50 AS65 AS85 AS95 AS120-2

Al, Cu Al, Cu, Acél, ACSR Al, Cu Al, Cu Al, Cu Al, Cu Al, Cu

STILO

STILO
+USB

60 kN

STILO-BL

STILO

700 bar

CP700, CP700EC

PUMPA
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