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DỤNG CỤ ÉP ĐẦU CỐT DÙNG PIN

Chạy bằng Pin Lithium-Ion 3Ah 18V 

Được tích hợp đèn LED để chiếu sáng 
khu vực làm việc trong điều kiện ánh 
sáng kém.

Tin cậy
Bảo hành 3 năm

Luôn giữ 
tầm nhìn

Thiết kế thuận tiện

Mạnh mẽ

Làm việc thoải mái và cầm dễ dàng nhờ tay 
cầm 2 phần cân bằng

Thông minh
Thao tác dễ dàng hơn, nhờ tốc độ cắt có thể 
điều khiển để đặt chính xác dụng cụ cắt

Dụng cụ ép đầu cốt thủy lực dùng pin kiểu mới, với thiết kế sử dụng thuận tiện, nhanh 
chóng và tin cậy chưa từng có.
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Bộ thiết bị:

► Valy đựng
► Valy đựng đai ép
► Bộ sạc pin
► Dây đeo vai
► Hướng dẫn sử dụng

Order No. AP60-1 AP60-2 AP130-C AP130-C2 AP130-H

Tiết diện ép 6-240 mm² 6-300 mm² 10-400 mm² 10-400 mm² 10-400 mm²

Lực ép 60 kN 60 kN 130 kN 130 kN 130 kN

Đầu quay 360° 360° 360° 360° 360°

Độ dài hành trình 17 mm 17 mm 30 mm / 29 mm 42 mm / 42 mm 30 mm / 35 mm

Điện áp pin 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V

Trọng lượng (cả pin) 4,3 kg 4,4 kg 6,7 kg 6,8 kg 6,2 kg

Kích thước 329 x 331 x 75 mm 334 x 331 x 75 mm 401 x 331 x 79 mm 417 x 331 x 79 mm 409 x 331 x 75 mm

Đặc tính kỹ thuật

Thông số kỹ thuật:

Bộ thiết bị & phụ kiện:

Phụ kiện tùy chọn:

► NG3 - Adapter cho nguồn chính 230V-18V

• Bảo hành 3 năm hoặc 20000 chu kỳ vận hành
• Tăng lực ép nhanh chóng trong áp suất thấp với pít tông kép thủy lực
• Tốc độ có thể thay đổi để đặt dụng cụ chính xác
• Thiết kế thoải mái, thuận tiện cho cả sử dụng tay trái – phải do vậy làm việc không bị mỏi.
• Thiết kế dễ dàng cho sửa chữa
• Tay cầm 2 phần để cân bằng tối ưu
• Pin lithium-ion 18V bền, khỏe
• Có đèn LED để chiếu sáng khu vực làm việc
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