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Výhody
 ▪ O spolehlivou a bezpečnou práci i ve vlhkém prostředí 

nebo dešti pečuje druh ochrany IP54. Žádné počasím 
způsobené ztrátové časy a spolehlivá ochrana přístroje 
před nečistotou a ostřikovou vodou.

 ▪ MOBITORQ 400 je celosvětově použitelný ve všech 
elektrických sítích (100–253 V/45–66 Hz). Vyrovnávání 
výkyvů napětí elektronikou je bezpečnou ochranou proti 
nedostatečnému napájení. Kvalita a otáčivý moment je 
spolehlivě dosahován.

 ▪ O dlouhou životnost pečuje kompaktní stavební kon-
strukce. Propůjčuje pohonu MOBITORQ 400 vysokou 
robustnost a stabilitu. 

 ▪ Žádné obtěžování hlukem prostřednictvím téměř 
bezhlučného použití pohonu a proto šetrné pro sluch 
uživatele.

 ▪ Okamžitě použitelný skrze zásobování elektřinou (Plug & 
Play) a tudíž žádné přípravné procesy.

 ▪ Žádné přetěžování (přetáčení) pomocí vypínací auto-
matiky, která garantuje precizní dosažení zvoleného 
otáčivého momentu. 

 ▪ Komfortní obsluha jenom jedním kolébkovým tlačítkem, 
které vyvolává buď trvalý nebo ťukací provoz jakož i chod 
doprava nebo doleva pro přesné polohování MOBI-
TORQ’u.

Technická data
Otáčivý moment: 60–420 Nm (MOBITORQ 400)
  60–620 Nm (MOBITORQ 600)
Nastavení otáčivého 
momentu:  19-ti-stupňový
Napětí:  100–253 V~
Frekvence: 44–66 Hz
Příkon:  2000 Wattů
Počet otáček: 22–52 ot./min
Třída ochrany: tř. ochrany I, IP54
Certifikace: CE
Pohon:  bezkartáčový synchronní servomotor
Těleso motoru: hliníková litina
Displej/počítadlo: osvětlené
Hmotnost:  elektropohon 9 kg

Příslušenství (viz rubovou stranu)
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 ▪ Transportní kufřík
 ▪ Ovládací tyče
 ▪ Sada spojek

MOBITORQ 400

Vřetenová šoupátka a armatury 
mají být v pravidelných interva-
lech, minimálně každých 12 měsíců 
uvedeny v činnost. Tak se zachová-
vá provozní spolehlivost a funkce-
schopnost. Pravidelné preventivní 
uvedení v činnost zabraňuje nebo 
redukuje náklady předčasné re-
produkce jakož i škody, které byly 
nepohyblivými armaturami způso-
beny. 
Pouze optimálně udržovaná vřete-
nová šoupátka, uzavírací šoupátka a 

armatury mohou garantovat maxi-
mální funkční bezpečnost. 
Obzvlášť když jsou armatury sotva 
kdy aktivovány, může být MOBI-
TORQ 400 nákladově výhodnou a 
efektivní alternativou pro perma-
nentně instalované elektropohony.
MOBITORQ 400 s otáčivým momen-
tem 420 Nm je poháněn bezkartá-
čovým servomotorem. Pro otáčivý 
moment 620 Nm je možné navíc 
dodávat MOBITORQ 600.

Mobilní elektropohon k profesionálnímu ovládání vřeteno-
vých šoupátek a armatur.

Znaky výrobku:
 ▪ Příruční a snadno přenosný.
 ▪ Použitelný všude a v každém počastí.
 ▪ Programovatelný otáčivý moment a nastavitelný počet otáček.
 ▪ Kompatibilní ke každé armatuře s četnými spojkami.
 ▪ Nezávislý skrze samozásobování generátorem proudu (volitelně).
 ▪ Omezení otáčivého momentu zabraňuje neúmyslným škodám na armaturách.
 ▪ Nízké náklady na údržbu.
 ▪ K dodání ze skladu.
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MOBITORQ 400

Mobilní elektropohon k profesionálnímu ovládání vřetenových šoupátek a armatur.

Ovládací tyče

 ▪ V rozsahu dodávky obsaženy .
 ▪ Prodlužitelná přídržná tyč od 60–120 mm.
 ▪ S vícezubem pro bezpečné podepření.

Ovládací tyče

 ▪ Nejsou obsahem dodávky – k dostání zvlášť.
 ▪ Pro armatury ve všech provedeních.
 ▪ S chránícím koncovým tlumičem. 
 ▪ Tuhé a teleskopické, v délkách od 200–3250 mm.
 ▪ Všechny tyče v ušlechtilé oceli 1.4301.
 ▪ Pro podzemní šoupátka nebo v šachtě.
 ▪ S křížovým kloubem nebo bez.
 ▪ Standardní spojka 27 mm.
 ▪ Další délky k dodání na poptávku.

Sada spojek

 ▪ Nejsou obsaženy v dodávce – k dodání zvlášť.
 ▪ Praktický ocelový kufřík v šedé barvě.
 ▪ Obsah:  Koncový tlumič s uzávěrem na zacvaknutí.  

   Spojky vhodné pro připojení čtyřhranem: 12, 14, 17, 24, 27 mm. 
   Spojky vhodné pro připojení hřídelí: Ø 16, 20, 30 mm.

 ▪ Další velikosti spojek k dodání na poptávku.

Transportní kufřík 

 ▪ V rozsahu dodávky obsažen.
 ▪ Praktický, stabilní a nerozbitný plastový kufřík v černé barvě.
 ▪ Obsah:  MOBITORQ 400 Mobilní Elektropohon 

   Přídržná tyč (hlavová část)

Příslušenství


