
Nowa linia narzÍdzi hydraulicz-
nych firmy Erko zosta≥a zaprojek-
towana na bazie g≥owicy zatrza-

skowej. Korpus g≥owicy wykonano
w oparciu o technologiÍ kucia metali, co
zapewnia podwyøszonπ trwa≥oúÊ produk-
tu. Zastosowanie zatrzasku do zamykania
i otwierania g≥owicy u≥atwia za≥oøenie jej
na przewodzie. 

NarzÍdzia hydrauliczne

Nowπ liniÍ tworzy: g≥owica GZ300 (rys. 1),
przeznaczona do intensywnych prac,
wspÛ≥pracujπca z pompπ noønπ H700 i li-
niπ agregatÛw hydraulicznych firmy Erko:
AH300, AH400, AH500 i AH550. Na ba-
zie g≥owicy zaprojektowana zosta≥a rÛw-

nieø praska rÍczna hydrauliczna HRZ300
(rys. 2), dedykowana do mniej intensyw-
nych prac instalatorskich oraz miejsc
o utrudnionym dostÍpie do zasilania elek-
trycznego. Uzupe≥nieniem nowej gamy na-
rzÍdzi jest mechaniczna praska PRZ240
(rys. 3). 

Do narzÍdzi aktualnie dostÍpne sπ ma-
tryce ZS o szeúciokπtnej formie zapraso-
wania, zgodnej z normπ DIN 48083. S≥uøπ
one do zaciskania koÒcÛwek i z≥πczek ruro-
wych miedzianych na øy≥ach kabli i prze-

wodÛw o przekrojach od 6 do 300 mm2

oraz do zaciskania koÒcÛwek i z≥πczek ru-
rowych aluminiowych o przekrojach od 16
do 240 mm2 (tab. 1). W przygotowaniu
znajdujπ siÍ matryce o oznaczeniach:

ï ZE ñ przeznaczone do zaciskania koÒcÛ-
wek oczkowych izolowanych z zakresu
od 25 do 120 mm2,

ï ZA ñ do koÒcÛwek oczkowych nieizolo-
wanych z zakresu od 25 do 120 mm2,

ï ZT ñ do koÒcÛwek tulejkowych w prze-
dziale od 25 do 185 mm2,
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Majπc na uwadze szybkoúÊ i skutecznoúÊ prowadzenia prac serwisowych i montaøowych fir-
ma Erko w sposÛb ciπg≥y doskonali narzÍdzia i urzπdzenia dedykowane dla elektroinstalato-
rÛw. Obecnie oferta producenta zosta≥a poszerzona o nowπ liniÍ narzÍdzi mechanicznych
i hydraulicznych.

Tabela 1. Matryce zaciskowe ZS

Typ
szczÍki

WyrÛønik

Typ koÒcÛwek ñ przekrÛj

Rurowe
miedziane wg

DIN: KCR,
KC45, KC90,

KCL, KLP,
KLN

Rurowe
miedziane

pozosta≥e: KCS,
KCS45, KCS90,
KLA, KLS, KLR,
KLT, KLX, KLY,

KLB

Rurowe Al wg
DIN: AR, AS,

ASD, ALD, AFD,
AC, ACK, ACB

Rurowe Al
cienkoúcienne:

ARC, ALC

Rurowe Al
gruboúcienne:

ARG, ALG,
AFG

ZS

6 10 6

7 10

8 16 16

9 16

10 25 25 25

12 35 35 16;25 35 16

14 50 50 35 50 25

16 70 70 50 70 35

18 95 95 70 95 50

19 120

20 120 120 70

22 150 150 95; 120 150 95

23 185 185

25 185 240 150 120

28 240 185 240 150

30 300 185

32 300 240
Rys. 1. G≥owica zaciskowa GZ300



ï ZF ñ do przeformowywania na okrπg≥o
sektorowych øy≥ aluminiowych w zakre-
sie 16-240 mm2.

Praski mechaniczne

Firma Erko poczyni≥a rÛwnieø inwesty-
cje ukierunkowane na stworzenie nowych
lini prasek rÍcznych. Obecnie producent

wprowadzi≥ do swojej oferty uniwersalnπ
praskÍ mechanicznπ PR33 (rys. 4) z ≥atwo
wymiennymi matrycami. Przygotowano
do niej gamÍ matryc najczÍúciej wykorzy-

stywanych przy pracach monterskich i in-
stalatorskich. Wytypowano matryce do
koÒcÛwek oczkowych izolowanych i nie-
izolowanych, tulejkowych i konektoro-
wych. Zakres zaprasowywanych koÒcÛ-
wek i z≥πczek mieúci siÍ w przedziale od 
> 0,5 do 6 mm2, a koÒcÛwek tulejkowych
od 0,5 do 35 mm2 (zestawienie w tabeli 2).
Wykonanie matryc ze stali chromowo-mo-
libdenowej, obrobionej do odpowiedniej
twardoúci zapewnia poprawne zaprasowa-
nie. Wymienne matryce zaciskowe moco-
wane sπ w prasce za pomocπ sprÍøyny za-
trzaskowej. Rozwiπzanie to nie wymaga
stosowania øadnych narzÍdzi do wymiany
matryc, co skutkuje zwiÍkszeniem efek-
tywnoúci prac instalacyjnych. DziÍki wy-
korzystaniu automatycznej linii produkcyj-
nej do montaøu praski PR33 uzyskano po-
wtarzalnoúÊ parametrÛw produkcji, co bez-
poúrednio wp≥ywa na trwa≥oúÊ i bezawa-
ryjnoúÊ narzÍdzia. Zastosowanie dwukom-
ponentowych, antypoúlizgowych rÍkojeúci
zapewnia wygodnπ pracÍ oraz ergono-
miczny pewny uchwyt. DziÍki moøliwoúci
dowolnej kompletacji matryc zaciskowych
moøliwe jest dostosowanie praski do indy-
widualnych potrzeb uøytkownika. 

Magdalena Kowalewska

Autorka jest pracownikiem 
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Tabela 2. Matryce do praski PR33

Typ matrycy Opis Zakres przewodÛw

PR_33-A6
Wszystkie typy koÒcÛwek i z≥πczek bez izolacji z wyjπtkiem

tulejkowych i konektorowych > 0,5 ñ 6 mm2

PR_33-E6
Wszystkie typy koÒcÛwek i z≥πczek z izolacjπ (z wyjatkiem

tulejkowych) > 0,5 ñ 6 mm2

PR_33-T6 KoÒcÛwki tulejkowe 0,5 ñ 6 mm2

PR_33-T16 KoÒcÛwki tulejkowe 6 ñ 16 mm2

PR_33-T35 KoÒcÛwki tulejkowe 25 ñ 35 mm2

PR_33-S6 KoÒcÛwki konektorowe bez izolacji > 0,5 ñ 6 mm2

Rys. 2. Praska rÍczna hydrauliczna HRZ300

Rys. 3. Praska PRZ240

Rys. 4. Uniwersalna praska rÍczna PR33
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