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LOKPReSS - Het LOKRiNG mONtaGe GeReedScHaP
sNel. kracHtiG. cOmpact.
Het axiale montage gereedschap LOKPRESS zet een nieuwe standaard voor perstechniek.
Het compacte en sterke montage gereedschap maakt het mogelijk

bediening van de machine en montage van een verbinding met

om de 50-serie van de LOKRING verbindingen makkelijk en snel te

één hand, ook in de moeilijk bereikbare plaatsen.

monteren in de koeling en airconditioning toepassing.
Moderne en sterke batterijen zorgen ervoor dat er veel verbindinDe traploze draaibare montagekop en het lage ge-

gen gemaakt kunnen worden zonder onderbrekingen. Wanneer de

wicht van 2,4 kg (inclusief oplaadbare

diameter van de te verbinden leidingen verandert, kunnen de mon-

batterij) garanderen een

tagebekken simpelweg gedraaid of vervangen worden door andere.
Dit zorgt ervoor dat het »lokringen« makkelijker
en merkbaar sneller gaat!

Montage duurt slechts
5 seconden
Montage bespaart tijd en geld.
Een speciale hydraulische klep en een
elektronisch bewakingssysteem garanderen een veilige en uitstekende werking.

draaibare kOp kaN 360°
GradeN wOrdeN Gedraaid
Ideaal voor moeilijk te bereiken plaatsen.

Makkelijk
te verwisseleN mONtaGe bekkeN
Voorkomt vertragingen tijdens het werk.

SteRKe
OPLaadbaRe batteRij

dOOrwerkeN zONder ONderbrekiNGeN

SteviGe beHuiziNG

bedieNiNG met ééN HaNd

dRaaibaRe KOP

laag gewicht
(2,4 kg incl. batterij)

makkelijker werkeN
iN mOeilijk te bereikeN plaatseN

HOGe PeRSKRacHt
tOt 23 kN

1 mONtaGebeK = 2 mateN

miNimale iNspaNNiNG
Om bekkeN te wisseleN
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LOKTOOL: LOKPRESS AC 12V | Draadloos montage gereedschap
LOKTOOL LOKPRESS AC 12V
Het krachtige en handige montage gereedschap maakt een
de snelle en veilige verwerking van LOKRING pijpverbindingen
(50-serie) met een diameter van 12 tot 35 mm mogelijk.

Artikel nr.

Artikel naam

L14003952

LOKtool LOKPRESS AC 12V

L14004023

LOKtool LOKPRESS NA (optioneel)

Een speciale hydraulische klep en een elektronisch bewakingssysteem garanderen een veilige en uitstekende werking.
Voor de voeding zijn er twee NiMH oplaadbare batterijen
beschikbaar alsook een optionele netadapter om de machine
te laten werken op 220 V.

L14004026

LOKtool LOKPRESS EA (optioneel)

Draadloos montage gereedschap
met twee oplaadbare batterijen
Drie paar montage bekken
12/16 mm, 19/22 mm, 28/35 mm
Snellader
Kunststof koffer

Reserve

Technische gegevens
Afmetingen gereedschap (LxBxH)

Elektrisch vermogen
Perskracht
Voltage
Oplaadtijd
Gewicht

Leveringsomvang

Netadapter
oplaadbare batterij

Werk temperatuur

Hoge perskracht (tot 23 kN)
Bediening met één hand - laag gewicht
Draaibare kop - makkelijk werken in elke positie

Draadloos montage
gereedschap in koffer

Afmetingen kunststof koffer (LxBxH)

Kenmerken

Omschrijving

322 x 66 x 195 mm
500 x 120 x 460 mm
-20°C tot 60°C
240 W
23 kN
9,6 V / 3,0 Ah NiMh
45 min.
2,4 kg

Netadapter
Voltage
Uitgaande Ampère
Gewicht

230 V +/- 10% (207 V - 253 V)
0 - 30 A
750 g

€
0
0
,
5
1.99
Brutoprijs

excl. BTW
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www.vulkan.com/en-us/lokring/videos/refrigeration-and-air-conditioning
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