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Nowe narzędzia
firmy Erko
Magdalena Kowalewska

Firma Erko jesieniπ zaoferuje nowe narzÍdzia, a takøe nowy asortyment z grupy Erko Equipment. Nowoúci zostanπ zaprezentowane na targach Energetab 2013 w Bielsku-Bia≥ej.

U

rzπdzeniem rozszerzajπcym asortyment narzÍdzi i urzπdzeÒ Erko
do obrÛbki szyn prπdowych jest
stanowisko SH800 PLC. Charakteryzuje
siÍ ono wszechstronnoúciπ zastosowania.
S≥uøy do wykonywania: precyzyjnego giÍcia, ciÍcia, otworowania, odsadzania szyn
oraz wciskania nakrÍtek w miedzianych i aluminiowych szynach prπdowych w zakresie 12 x 120 mm. Stanowisko SH800 PLC
jest wersjπ bardziej zaawansowanπ od dotychczas dostÍpnego modelu SH400 PLC.
Opracowane nowe, intuicyjne oprogramowanie oraz wprowadzone zmiany konstrukcyjne wp≥ynÍ≥y na poprawÍ jakoúci
wykonywanych operacji. Zastosowanie
nowego, wiÍkszego panelu dotykowego
u≥atwia operatorowi programowanie urzπdzenia. W modelu SH800 PLC zastosowano zupe≥nie nowy program do giÍcia szyn
prπdowych, dziÍki czemu urzπdzenie zapewnia precyzyjne giÍcie i doginanie niezaleønie od wymiarÛw szyny i materia≥u,
z ktÛrego zosta≥a wykonana. Wprowadzone modyfikacje pozwalajπ uøytkownikowi
na ≥atwiejszπ, szybszπ i bardziej precyzyjnπ pracÍ. W zaleønoúci od wyposaøenia
producent proponuje trzy wersje stanowiska: Silver, Gold, Platinum.

Rys. 1. Pompa noøna H800
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Pompa noøna H800
Kolejnπ propozycjπ, uzupe≥niajπcπ gamÍ
narzÍdzi hydraulicznych, jest pompa noøna
H800 (rys. 1). ZastÍpujπce ona popularnπ
wúrÛd klientÛw pompÍ noønπ H700. Nowe
urzπdzenie zosta≥o zbudowane w oparciu
o sprawdzone rozwiπzania zastosowane
w poprzedniej wersji, a dziÍki wprowadzonym modyfikacjom uda≥o siÍ zwiÍkszyÊ jego wydajnoúÊ o 100%. Waønym aspektem
jest zmniejszenie masy pompy oraz zwiÍkszenie objÍtoúci aluminiowego zbiornika
oleju. Urzπdzenie naleøy do najbardziej
kompaktowych rozwiπzaÒ na rynku. DostÍpne sπ wersje wyposaøone opcjonalnie
w manometr i automatyczny spust oleju.

NarzÍdzia akumulatorowe
Nowa elektropraska rozszerzy liniÍ narzÍdzi hydraulicznych zasilanych napÍdem akumulatorowym (rys. 2). Zastosowanie w urzπdzeniu popularnej wúrÛd uøytkownikÛw g≥owicy zatrzaskowej, wp≥ynÍ≥o na jego uniwersalnoúÊ (kompatybilna z matrycami innych
producentÛw) oraz funkcjonalnoúÊ. Zatrzaskowe zamykanie g≥owicy u≥atwia za≥oøenie

Rys. 2. Elektropraska z g≥owicπ zatrzaskowπ

matrycy i zaciúniecie koÒcÛwki na przewodzie, poprawiajπc wydajnoúÊ i efektywnoúÊ
pracy. Przy projektowaniu praski wziÍto
pod uwagÍ indywidualne potrzeby uøytkownika, proponujπc dowolnπ kompletacjÍ matryc zaciskowych. Do g≥owicy mogπ byÊ
stosowane matryce z grupy Z, czÍsto bÍdπce
juø w posiadaniu instalatorÛw: ZA, ZE s≥uøπce do zaciskania koÒcÛwek oczkowych, ZT
tulejkowych, ZS rurowych w zakresie od
6-300 m2 oraz do przeformowywania sektorowych øy≥ aluminiowych na okrπg≥o. Jako
ürÛd≥o zasilania zastosowano wydajny akumulator litowo-jonowy. Umoøliwia on wykonanie duøej iloúci cykli zaprasowaÒ bez
koniecznoúci ≥adowania. Znajdujπca siÍ
w zestawie ≥adowarka pozwala na szybkπ regeneracjÍ baterii.
wrzesieÒ 2013
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cyjnych oraz cechowania drutÛw i wiπzek
przewodÛw dla napiÍcia do 6 kV. Taúmy
elektroizolacyjne PVC proponowane przez
firmÍ Erko posiadajπ klasÍ termicznπ 105OC,
sπ samogasnπce, odporne na czynniki chemiczne, elastyczne oraz ≥atwo rozciπgliwe.
W najbliøszej przysz≥oúci asortyment
Erko Equipment wzbogaci siÍ rÛwnieø
o wysokiej jakoúci wiert≥a stoøkowe do
otworowania w blachach stalowych i aluminiowych oraz tworzywach sztucznych.
DziÍki specjalnie dobranym zakresom
úrednic wiert≥a stoøkowe Erko umoøliwiajπ wykonywanie otworÛw pod d≥awnice
kablowe, prze≥πczniki, lampki kontrolne
oraz mocowania. Mogπ rÛwnieø s≥uøyÊ
do wykonywania otworÛw startowych
pod wycinaki. Wszystkie przedstawione
nowoúci zostanπ zaprezentowane podczas
tegorocznych targÛw Energetab 2013 na
stoisku firmy Erko w pawilonie N.
Magdalena Kowalewska
Rys. 3. G≥owica z napÍdem akumulatorowym do
z≥πczek typu RM

Rys. 4. G≥owica z napÍdem akumulatorowym do
z≥πczek typu RT

Nowe narzÍdzia zasilane napÍdem akumulatorowym pojawi≥y siÍ takøe w grupie
dedykowanej do technologii po≥πczeÒ Rekin. Sπ to g≥owice do z≥πczek typu RM
i RT. Do sprawdzonych mechanicznych
rozwiπzaÒ g≥owic GRM i GRT zamiast napÍdu hydraulicznego zaproponowano napÍd akumulatorowy (rys. 3, 4), przy zachowaniu parametrÛw wymaganych do przeprowadzenia poprawnego po≥πczenia. Zaletπ zastosowania napÍdu akumulatorowe-

go jest uproszczenie zestawu, co znaczπco
u≥atwia pracÍ w miejscach z ograniczonπ
przestrzeniπ roboczπ.

Erko Equipment
Proponowany asortyment z grupy Erko
Equipment zosta≥ rozbudowany o wysokiej
jakoúci uniwersalne taúmy elektroizolacyjne,
znajdujπce zastosowanie do izolowania przewodÛw, kabli elektrycznych, telekomunikaR
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