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MOBITORQ 230
Mobilní pohon s elektrickým pohonem

Technické údaje
▪ Točivý moment: 30–230 Nm
▪ Napětí: 230 V
▪ Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz
▪ Hnací výkon: 1 800 W
▪ Výstupní výkon: 1 300 W
▪ Počet otáček: 10–77 ot/min
▪ Jištění: 8A250V-F
▪ PRCD bezpečnostní zásuvka dle VDE 0661

Charakteristika výrobku
▪ Omezení točivého momentu
▪ Plynulé nastavení rychlosti
▪ Počitadlo otáček vřetene
▪ Tepelný ochranný spínač jako ochrana proti   
  přetížení
▪ Nezávislý díky mobilnímu napájení z generátoru 
  (příslušenství) 

Rozsah dodávky (kompletní)
▪ MOBITORQ 230
▪ Stojan pro pohon
▪ PRCD chránič
▪ Transportní kufřík
▪ Ovládací tyč 800–1 200 mm
▪ Kompletní sada spojek 

Příslušenství
▪ Přehled viz zadní strana

MOBITORQ AKKU 550 
Mobilní pohon napájený akumulátorem

Technické údaje
▪ Točivý moment: 55–550 Nm
▪ Nastavení točivého momentu:
  4 převodové stupně/15 x nastavitelný moment
▪ Počet otáček: 0–59 ot/min
▪ Síťové napájení: akumulátor 220–240 V/50–60 Hz
▪ Napětí baterie: 18 V
▪ Kapacita baterie: 5,0 Ah
▪ Hmotnost: 5,1 kg (bez příslušenství)

Charakteristika výrobku
▪ Nezávislost díky 2 bateriím
▪ Funkce Soft Key: nastavitelný spínač pro 
  kontrolovatelné zvyšování rychlosti a výkonu  
▪ Počitadlo otáček s digitálním displejem
▪ Regulace točivého momentu (příslušenství)

Obsah balení (standard)
▪ MOBITORQ AKKU 550
▪ nabíječka
▪ 2 baterie
▪ přepravní kufr
▪ 1 standardní ovládací tyč
▪ 1 standardní připojovací spojka (27 mm)

Příslušenství
▪ Přehled viz zadní strana



MOBITORQ
PRO OVLÁDÁNÍ ARMATUR VŠEHO DRUHU
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BEZPEČNÝ PROVOZ A NÍZKÉ 
NÁKLADY
DÍKY PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ
Vřetenová šoupátka a armatury musejí fungovat bez-
vadně za všech okolností. Proto je jejich pravidelně, v 
turnusech, prováděné ovládání nejlepší prevencí škod 
nebo vícenákladů vznikajících v důsledku nutnosti 
předčasného pořízení nové armatury či šoupátka.

USNADNĚNÍ PRÁCE
PŘI REVIZÍCH

Ovládání zaseknutých nebo jen zřídka ovládaných 
armatur pro pracovníky často představuje velkou výzvu. 
Elektrické nebo akumulátorem napájené mobilní 
pohony můžete používat flexibilně a zvládnete s nimi 
nejrůznější druhy prací.

MOBITORQ AKKU 550 V AKCI MOBITORQ AKKU 230 V AKCI

MOBITORQ AKKU 550 v přepravním kufříku, 
který je součástí dodávky (standard)

MOBITORQ AKKU 230 v přepravním 
kufříku, který je součástí dodávky 
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MOBITORQ AKKU 550 
Mobilní pohon napájený akumulátorem

Počitadlo otáček (určeno k dodatečné montáži)
▪ elektronické
▪ s krytem a snímačem

Střídač napětí pro motorová vozidla
▪ pro připojení nabíječky

Svorka na ruční kolo
▪ s možností variabilního uzpůsobení podle typu 
  ručního kola

Boční pohon pro svorku na ruční kolo
▪  pro stoupající vřeteno

Nástavec pro nadzemní hydranty

Sada spojek

Hnací tyče
▪  teleskopické

Stojan pro pohon
▪  pro stabilitu při obsluze

MOBITORQ 230
Mobilní pohon s elektrickým pohonem

Tlumič koncových poloh
▪ pro hnací tyč
▪ pro spojky

Sada spojek
▪ bez kufříku
▪ s kufříkem

Elektrický agregát
▪ vydrží krátkodobé, 3násobné přetížení
▪ na přepravním vozíku 230 V/50 Hz

Rozdělovač s ochranou PRCD-S
▪  Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz
▪  Jmenovitý proud: 16 A
▪  Jmenovitý diferenční proud: 30 mA
▪  Stupeň krytí: IP55

Oddělovací transformátor
▪ mobilní oddělovací transformátor v celogu-
  movém krytu
▪ 2500 VA, 230V/230V

Kontrola izolace s vypínáním
▪ pro dodatečnou montáž elektrického agregátu
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