
Anvendelse Arealområde Bakke        El-nr. Pressegeometri
Isoleret 0,5 - 6 mm² SA0760    2997208146

Uisoleret KR/KS

Uisoleret

Uisoleret KR/KS

0,25 - 2,5 mm²

0,5 - 6 mm²

4 - 10 mm²

KB0325    2997208159

RB0560    2997208175

WB4099  2997208162
Terminalrør 0,5 - 6 mm²

4 - 10 mm²
10 - 25 mm²
35 - 50 mm²

EB0560    2997208188
EB4010    2997208191
EB1025    2997208201
EB3550    2997208214

Terminalrør
TWIN 2x4 - 2x10 mm²

EB4010-
TWIN       2997208227

Elpress Mini
- Elektromekanisk presseværktøj 0,14 - 50 mm2

 

Elpress A/S . Randersvej 16, DK-8600 Silkeborg, Danmark

Tel: +45 86 81 61 11

E-mail: salg@elpress.dk | www.elpress.dk

– Elpress miniværktøj med intuitiv PowerSense-funktion

PVL130S kombinerer fordelene ved manuelle 
presseværktøjer med fordelene ved batteridrevne 
hydrauliske presseværktøjer. Den lave vægt gør 
værktøjet let at anvende, og dette gør sammen med 
den kraftfulde drivteknik, at pressetiden bliver kort 
og kvaliteten optimal.

Egenskaber:
• Enhåndsbetjening gør det nemt at styre alle værktøjets funktioner
• Elektronisk styring med spærrefunktion og overvågning af, at 

kæberne lukker helt sammen
• Sikkerhedsøsken anvendes som faldsikring udendørs
• Motorbeskyttelse garanterer sikkerheden ved overbelastning
• Anvendes nemt og bekvemt med én hånd på grund af det ergonomiske  

tokomponent-greb med blød belægning, der sikrer høj komfort
• Meget lav vægt og kort pressetid sikrer maksimal effektivitet
• Kraftfuld drivteknik gør presningen nemmere
• Højtydende 12 V Li-Ion-batteri – med indikator for opladningsstatus
• LED arbejdslys
• Bakkerne returnerer automatisk efter endt presning
• Manuel retur af bakkerne efter behov

Værktøjet leveres med bakke SA0760. For alle øvrige bakker venligst se 
tabellen herunder.

Elpress MINI - pressebakker

TEKNISKE DATA PVL130S
El-nr.  2997 202 841
Pressekraft 15 kN
Presseområde 0,14 - 50 mm²
Pressetid <1,5 sek. (afhængigt af  
 materiale)
Antal presninger ca. 300 for 10 mm²  
 Cu / pr. opladning
Batterispænding 10,8 V
Batterikapacitet 1,5 Ah, Li-Ion
Opladningstid ca. 40 min.
Vægt inkl. batteri 0,96 kg
Omgivelsestemperatur -10 °C til +40 °C
Mål 255 x 85 x 60 mm


