
Osvetlenie lisovacej 
oblasti

Kovové systémy  
až do 54 (108) mm
Plastové systémy  
až do 110 mm

Nízka hmotnosť

Malé rozmery  
nástroja

Prenos dát  
technológiou  Bluetooth

Pripravte sa na budúcnosť 
s novou generáciou prístrojov

Lisovacie kliešte PM2 
Bluetooth
poháňané motorom 
s bezkefovou technológiou

Kompatibilné lisovacie čeľuste a objímky

 Nízka hmotnosť a praktickosť

 Až o 40 % viac lisovacích cyklov na jedno nabitie 
akumulátora*

 Osvetlenie lisovacej oblasti pre bezpečnú prácu

 Znížené nároky na údržbu vďaka novej 
technológií motoru

 Interval údržby v dĺžke 2 roky – bez obmedzenia 
počtu lisovacích cyklov

 Analýza výkonu lisovačky prostredníctvom 
aplikácie ConelCheck

ConelCheck App

Skratka 1: CONCTOOLPM2BT

|

Lisovacie kliešte CONEL
novinka v sortimente
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Lisovacie kliešte PM2 
BLUETOOTH

Budúcnosť vo vašich rukách – lisovacie technológie novej generácie

Efektivita – typ PM2 ponúka všetky funkcie nevyhnutné pre hospodárnu a efektívnu 
prácu. Inovatívna technológia bezkefového motora Vás ohromí svojim vysokým 
výkonom a nízkymi nárokmi na údržbu. Vďaka novej implementácií technológie 
Bluetooth® je možné odosielať dáta zariadenia do aplikácie ConelCheck.

Aplikácia ConelCheck

 / prenos dát medzi lisovačkou a aplikáciou
 / možnosť kontroly aktuálneho stavu lisovačky
 / analýza výkonu lisovačky
 / integrovaná funkcia hlásenia pre dokumentáciu inštalácie

Rozsah použitia

 / inštalácie rozvodov pitnej vody, plynu a kúrenia, priemyslové 
a komerčné použitie a mnoho dalších možností

 / vhodné pre použitie so všetkými schválenými čeľusťami iných  
výrobcov systémov na trhu*

 / všetky bežne dostupné profily kovových a plastových systémov

Príslušenstvo

 / lisovacie čeľuste PB2
 / lisovacíie objímky s adaptérom čeľuste ZB203
 / nabíjačka je k dispozícií pre širokú radu špecifikácií elektrických sietí po celom svete
 / dostupné akumulátory s rôznou kapacitou a začlenením indikácie stavu akumulátoru

Balenie obsahuje

 / lisovací stroj PM2 vybavený  
 systémom Bluetooth

 / nabíjačka, akumulátor 18V/1,5Ah

 / kufrík s penovou výplňou

Technické údaje

Rozmery: Kovové trubky až do 54 mm
(v závislosti na systéme až 108 mm) /
Plastové trubky až do 110 mm

Hmotnosť vrátane akumulátoru: 2,8 kg
Dĺžka: 387 mm
Šírka: 75 mm
Výška: 111 mm
Príkon: 450 W
Sila piestu: 32 kN
Zdvih piestu: 40 mm
Akumulátor: 18 V Li-Ion / 1,5 Ah Milwaukee

18 V Li-Ion / 3,0 Ah Milwaukee
Kapacita akumulátora**: až 250 lisovacích cyklov
Doba nabíjania: cca. 30–60 min.

FUNKCIE NÁSTROJA
 / Detekcia vybitia 

akumulátoru
 / Zobrazenie chýb
 / Informácie o zariadení 

pomocou kontrolky LED  
pod tlačítkom vypínača

 / Automatický lisovací cyklus

ÚDRŽBA A OPRAVY
 / Vykonávanie odborných 

opráv na mieste vďaka 
medzinárodnej servisnej 
sieti

 / Mobilné opravy na mieste 
vďaka rozšíreniu našich 
servisních vozidel v 
Nemecku a iných častiach 
Európy

 / Predĺžená záruka

08
1/

20
19

 ©
 G

C 
SK

U
PI

N
A

Platí pre zmluvných obchodných partnerov GC SKUPINY. Ceny sú uvedené bez DPH. Obrázky sú ilustračné.


