
HP60-BL

Kézi hidraulikus 
lyukasztó présHP60-BL

ERGONOMIKUS

MEGBÍZHATÓ

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
ANYAGÖSSZETÉTELFORGATHATÓ

FEJ
360 °-ban forgatható fej

Hidraulikus fej nagyszilárdságú anyagból

Automatikus nyomásszabályozás mellett a 
kioldás a fogókar elforgatásával bármelyik 
pozícióból lehetséges

Könnyűsúlyú, kompakt kivitelezésű erős 
szerkezet kényelmes fogással
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Leírás Cikkszám Méretek Tömeg

Kézi hidraulikus lyukasztó HP60-BL 700 x 260 x 105 mm 5,2 kg

Hidraulikus erő 60 kN

Forgatható fej állíthatósága 360°

Működési nyomás 700 bar

Tömeg ca. 2,3 kg

Méretek 398 x 126 x 82 mm

Műszaki jellemzők

Készlet

• Könnyű, kompakt és erős szerkezetfelépítés
• 360°-ban forgatható fej
• A hidraulikus fej nagyszilárdságú alumíniumból készül
• Gyors működtetés kétdugattyús hidraulikával
• Automatikus nyomásszabályozás
• Kioldás a fogókar elforgatásával bármelyik pozícióból

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)

• HP60-BL hidraulikus lyukasztó
• 1x húzócsavar 9.5 x 19.0 mm
• 1x húzócsavar 19.0 x 125.0 mm
• 1x távtartó hüvely
• 1x tubus kopásgátló paszta
• Táska a szerszámnak és kiegészítőinek, 8 kör alakú lyukasztó 

bélyegpárnak kialakított hely

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

HP60-BL Set
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240 mm² (50 kN) 300 mm² (60 kN) 400 mm² (130 kN) 400 mm² (42 mm) (130 kN) 400 mm² (130 kN)

HP50 HP60-4 HPI130-C HPI130-C2 HPI130-H

Φ 25 mm Φ 45 mm Φ 50 mm Φ 85 mm

HS25 HSI45 HSI50 HSI85

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

KRIMPELÉS

VÁGÁS

Kézi hidraulikus szerszámok

60 kN

HP60-BL

LYUKASZTÁS
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