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MOBITORQ® 400

Przenośny napęd elektryczny do zasuw wrzecionowych, 
zastawek kanałowych i armatury

W celu zapewnienia poprawnej pracy, armatura, zasuwy wrzecionowe, zastawki 
kanałowe, muszą być okresowo operowane, co najmniej raz w roku. 
Taki okresowy ruch konserwacyjny pozwala na ograniczenie lub całkowite 
uniknięcie kosztów wymiany armatury lub drogich napraw. Jedynie właściwie
konserwowane urządzenia zapewniają bezpieczną i poprawną pracę. 
W takim zastosowaniu napęd MOBITORQ® 400 jest efektywnym rozwiązaniem
alternatywnym dla stałych napędów elektrycznych. 
MOBITORQ® 400 osiąga wartość momentu obrotowego równą 420 Nm.

Korzyści dla eksploatatora
▪ Bezpieczeństwo pracy w miejscach mokrych i wilgotnych,  
 nawet przy padającym deszczu. 
 Napęd posiada klasę szczelności IP54.
▪ MOBITORQ® 400 może być używany na całym świecie  
 korzystając z wszystkich mocy układów zasilania 
 (100-253 V/45-66Hz).
▪ Konstrukcja napędu MOBITORQ® 400 gwarantuje stabilność 
 pracy wytrzymałość i długą żywotność urządzenia.
▪ Prawie bezgłośny napęd jest przyjazny dla środowiska 
 i bezpieczny dla użytkownika.
▪ Natychmiast gotowy do użycia dzięki systemowi 
 „Plug and Play“.
▪ Brak możliwości przeciążeń (nadmiernej rotacji) ze   
 względu na automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.
▪ Prosta obsługa za pomocą jednego przełącznika, który  
 umożliwia pracę w trybie ciągłym jak i impulsowym   
 oraz przełącza lewe i prawe obroty celem dokładnego 
 pozycjonowania napędu MOBITORQ®.

Specyfikacja techniczna
Moment obrotowy:  60-420 Nm (MOBITORQ® 400)
   60-620 Nm (MOBITORQ® 600)
Ustawienie momentu:   zakres 19-to stopniowy
Napięcie:    100 - 253 V~

Częstotliwość:  44-66 Hz
Moc silnika:   2000 Wat
Prędkość wyjściowa:   22-52 Obr./min
Klasa szczelności:   I,IP54
Oznaczenie:                   CE
Napęd:  Bezszczotkowy silnik elektryczny
Obudowa silnika:     aluminium
Wyświetlacz:   podświetlony
Waga:     9 kg

Akcesoria (patrz strona 2)
▪ Wspornik ręczny
▪ Skrzynka transportowa
▪ Przedłużki napędu
▪ Zestaw muf sprzęgających

Główne cechy:
▪  Lekki, przenośny
▪  Możliwość użycia gdziekolwiek zaistnieje taka potrzeba
▪  Możliwość ustawienia wartości momentów obrotowych i wyłączników bezpieczeństwa
▪  Kompatybilny z różnego rodzaju mufami sprzęgającymi
▪  Może być zasilany agregatem prądotwórczym (opcja)
▪  Niewielkie wymiary
▪  Dostępny z magazynu
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Wspornik ręczny

  ▪  Wyposażenie standardowe
  ▪  Wysuwany uchwyt wspornika w zakresie 60 - 120 mm
  ▪  Wyposażony w zębaty otwór dla bezpiecznego montażu

Przedłużki napędu

  ▪  Teleskopowe lub sztywne, ze sprzęgłem zabezpieczającym w pozycjach krańcowych armatury
  ▪  Długość 200-3250 mm
  ▪  Wszystkie przedłużenia są wykonane ze stali nierdzewnej
  ▪  Dla armatury w zabudowie podziemnej oraz dla instalacji w komorze
  ▪  Dostępne również z przegubami
  ▪  Standardowa mufa 27 mm
  ▪  Dla wszystkich typów armatury
  ▪  Z redukcją zużycia i zabezpieczeniem przed nadmiernymi wartościami momentu obrotowego
  ▪  Inne długości dostępne na zapytanie

Zestaw muf sprzęgających

Zestaw nie jest objęty zakresem dostawy. Dostępny na indywidualne zamówienie
  ▪  Dla trzpieni kwadratowych: 12, 14, 17, 24, 27 mm
  ▪  Dla trzpieni okrągłych 16, 20, 30 mm
  ▪  Praktyczna obudowa w kolorze szarym
  ▪  Inne wymiary muf sprzęgających dostępne na indywidualne zamówienia

Akcesoria

Skrzynia transportowa

  ▪  Wyposażenie standardowe
  ▪  Praktyczne, wytrzymałe i odporne na zniszczenie- kolor czarny
  ▪  Zawartość :           napęd MOBITORQ® 400   
                                   wspornik ręczny


