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Nitownica akumulatorowa do
nitów zrywalnych Stanley POP
( PB2500 )
Cena

3 628,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

PB2500

Kod producenta

masterfix PB2500

Opis produktu
Nitownica akumulatorowa do nitów zrywalnych Stanley POP ( PB2500 )
ProSet 2500 to bezprzewodowe narzędzie nitujące zaprojektowane z myślą o mobilności, trwałości i łatwej konserwacji.
Nitownica elektryczna (akumulatorowa) PB 2500 oferuje wiele innowacyjnych funkcji o wysokiej wydajności, w tym
opatentowaną obudowę nosową QuickConnect i futerał na szczęki do szybkiego czyszczenia i konserwacji przedniej części bez
potrzeby użycia jakichkolwiek narzędzi.

Wysokowydajne narzędzie o niewielkiej wadze i ergonomicznym kształcie, wyposażone w
akumulator litowo-jonowy i bezszczotkowy silnik.

PROMOCJA
Zamów nitownicę akumulatorową PB2500 i otrzymaj prezent GRATIS!*
*o szczegóły zapytaj nas mailowo

Funkcja Quick Disconnect znajduje się również w systemie pobierania trzpienia 2500 (MCS), który umożliwia bezpieczne
gromadzenie trzpieni w celu ich łatwego usuwania i czyszczenia. Przełącznik izolacji powietrznej w MCS zapobiega
przepływowi powietrza, gdy MCS jest odłączony. Wytrzymała aluminiowa obudowa została zaprojektowana, aby zapobiegać
uszkodzeniom i wydłużyć żywotność narzędzia.
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Lewe lub prawe zamocowanie obrotowe o kącie 90 stopni gwarantuje, że narzędzie można dostosować do praktycznie
dowolnej konfiguracji stacji roboczej, natomiast przełącznik "on / off" minimalizuje zużycie powietrza. Sprężyna powrotna
zapewnia szybkie i niezawodne cykle nastaw, zmniejszając koszty operacyjne.
Rozszerzony przedni koniec 5 "(140 mm) jest również dostępny dla dodatkowego zasięgu w sytuacjach wymagających
specjalnego ustawienia.
ProSet 2500 jest kompatybilny z innymi systemami automatyzacji STANLEY Engineered Fastening, w tym zdalnym systemem
zbierania trzpieni (MCS5000), prezami POP Rivet (RP) i SmartSet®. W serii ProSet 2500 zostaną ustawione nitonakrętki 2 mm i
3/32 "(2,4 mm), 1/8" (3,2 mm), 5/32 "(4,0 mm) i 3/16" (4,8 mm) nity we wszystkich materiały, w tym nity strukturalne ze stali
nierdzewnej o dużej wytrzymałości.

ŁATWA OBSŁUGA
Ręczny demontaż zespołu przedniego i głowicy szczęk bez użycia narzędzi
NISKA WAGA
Waga tylko 1,72 kg, wliczając akumulator 2,0 Ah
DUŻA MOC
Siła zaciągania 8,5 kN, skok 25 mm
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Gwarancja ciągłej pracy w środowisku produkcyjnym bez przeciążania narzędzia

Najważniejsze cechy produktu:

Ergonomiczne i lekkie
Skok roboczy 25mm
Szybko ładujący się akumulator ( 30 minut )
Mechanizm przytrzymywania nita - pozwala na pracę we wszystkich płaszczyznach
Zużyty trzpień automatycznie wpada do pojemnika
Akumulator litowo-jonowy z mechanizmem ślizgowo-zatrzaskowym
Idealne do zastosowań w przypadku braku dostępu do zasilania powietrzem

"Narzędzie o dużej mocy, ergonomicznym kształcie, wielofunkcyjne. Zapewnia wysoką
wydajność i szybki zwrot inwestycji przez bardzo niski koszt eksploatacji."
Dane techniczne:
Zakres stosowania: Aluminium (4,8mm) / Stal (4,8mm) / Stal nierdzewna (4,8mm)
Ciężar
1,69 kg (z aku DeWalt 1,5 Ah) / 2,0 kg (z aku DeWalt 3,0 Ah)
Długość
320 mm
Wysokość
240 mm
Skok
25 mm
Siła zaciągania
8.500 N
Ładowarka
DEWALT DCB115 szybka ładowarka z kontrolkami postępu
ładowania
Czas ładowania
30 minut (2,0Ah)
Zakres
nity standardowe ø 2,4 do 4,8 mm
Waga
1,72 kg łącznie z akumulatorem
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Masterfix
Masterfix Poland Ltd. Sp. z o.o. (Od 5 Listopada 2018 Firma Masterfix Poland
zaczęła działać pod nazwą STANLEY Engineered Fastening Eastern Europe Sp.
z o.o.) to firma która należy do grupy STANLEY Engineered Fastening. Oferuje
ona jedną z głównych europejskich marek w technice nitowania - MASTERFIX
®.
Masterfix Polska to dostawca nitów zrywalnych, nitonakrętek, szerokiej
palety narzędzi nitujących - ręcznych, pneumatycznych i akumulatorowych. To
międzynarodowy organizm wdrażający nowe rozwiązania i technologie. To
firma oparta na ponad 20-to letnim doświadczeniu w zakresie logistyki i
dystrybucji. Magazyny i działy sprzedaży usytuowane są w newralgicznych
punktach Europy, jak najbliżej klienta. STANLEY oferuje rozwiązania w zakresie
techniki mocowań i łączenia w przemyśle produkcji samochodów i innych
branżach, od doradztwa po technikę instalacji. Nitownice akumulatorowe i
pneumatyczne do nitów i nitonakrętek firmy STANLEY to cieszące się
najlepszą opinią urządzenia ręczne w technice montażowej.
STANLEY Engineered Fastening gwarantuje, że wszystkie narzędzia
POP zostały starannie wyprodukowane i że będą wolne od wad materiałowych i
wad wykonania w warunkach normalnego użytkowania i serwisu.
Strona producenta: https://www.stanleyengineeredfastening.com/
http://www.emhart.eu/eu-en/index.php
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