
NIEZAWODNOŚĆ  POŁĄCZEŃ

Zastosowanie:

Elektropraska jest urzàdzeniem przenoÊnym o zasilaniu akumulatorowym, przeznaczonym do zaprasowania koƒcówek  
i złàczek rurowych miedzianych na ˝yłach kabli i przewodów o przekrojach 6÷300 mm2 oraz zaciskania koƒcówek  
i złàczek rurowych aluminiowych o przekrojach 16÷240 mm2. Słu˝y równie˝ do przeformowywania na okràgło sektoro-
wych ˝ył aluminiowych o przekrojach 16÷240 mm2 . Urzàdzenie wyposa˝one jest w automatyczny wy∏àcznik koƒczàcy 
cykl pracy po wykonaniu zaprasowania. 
Zasilana baterià o napi´ciu 14.4V dostarczana z ładowarkà akumulatorowà zasilanà napi´ciem 230V, 50 Hz, w kasecie 
metalowej. PojemnoÊç akumulatora litowo-jonowego pozwala na wykonanie 250 cykli zaprasowaƒ. 

Główne zalety: 

zatrzaskowa, obrotowa g∏owica w zakresie 270°, u∏atwia za∏o˝enie matrycy i zaciÊni´cie koƒcówki na przewodzie, 
wydajna praca dzi´ki podwójnemu obwodowi hydraulicznemu,
automatyczne zatrzymanie i powrót po ukoƒczeniu cyklu zaprasowywania,
elektroniczna kontrola i rejestracja poprawnoÊci cyklu,
automatyczna kontrola ciÊnienia,
sygnalizator wymaganego okresowego przeglàdu i roz∏adowanej baterii,
zawiera p∏yt´ instalacyjnà z oprogramowaniem umo˝liwiajàcym odczytanie informacji o poprawnoÊci zaprasowania 
i iloÊci wykonanych cykli.
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Elektropraska 
akumulatorowa EPZ 300
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Typ matrycy Wyró˝nik Typ koƒcówek - przekrój
Rurowe Cu wg

DIN (KCR, KC45, 
KC90, KCL, KLP, KLN)

Rurowe Cu pozosta∏e 
(KCS, KCS 45, KCS90, 
KLA, KLS, KLR, KLT, 

KLX, KLY, KLB)

Rurowe Al wg DIN
(AR,AS, ASD, ALD, 
AFD, AC, ACK, ACB)

Rurowe Al 
cienkoÊcienne 

(ARC, ALC)

Rurowe Al 
gruboÊcienne 
(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

Elektropraska EPZ 300 współpracuje z  matrycami: 

ZS do koƒcówek i złàczek rurowych miedzianych na ˝yłach kabli i przewodów o przekrojach 6÷300 mm2 oraz 
koƒcówek i złàczek rurowych aluminiowych o przekrojach 16÷240 mm2, 
ZE do koƒcówek oczkowych izolowanych o przekrojach 10÷120 mm2,

ZA do koƒcówek oczkowych nieizolowanych o przekrojach 10÷120 mm2, 
ZT do koƒcówek tulejkowych o przekrojach 25÷185 mm2,

ZF do przeformowywania na okràgło sektorowych ˝ył aluminiowych o przekrojach 16÷240 mm2. 
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Przykład zastosowania

Matryce zaciskowe ZS

Dane techniczne: 
Czas zaprasowania koƒcówek 3÷6 sekund
Siła zaprasowania/siła nacisku - 60 kN
Maksymalny skok tłoczyska 17 mm
Waga: 4,2 kg (z akumulatorem i matrycà)
Gwarancja 2 lata

Standardowo wyposa˝ona w: 2 akumulatory o napi´ciu 14.4V i ładowark´ akumulatorowà 
zasilanà napi´ciem 230V, 50 Hz, kabel mini-USB oraz oprogramowanie, dostarczana 
w metalowej walizce.


