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AkkuPanther är en batteridriven, portabel och mobil 
dragare för markventiler.
Idealisk vid till exempel rörbrott.

Standard momentarm för en (<250 Nm)
eller två personer (upp til 500Nm)

FÖRDELAR: 
• Lätt, smidig, portabel och hanterbar
• Borstlös motor som är slitstark och med lång 

livslängd
• Högt vridmoment
• Justerbar broms vid drift
• Ljudande larm i bromsfasen
• Tre hastigheter
• Elektronisk styring av hastighet
• Elektronisk räknare

TEKNISKA DATA
• Vikt 6,0 kg
• Moment 50-500Nm
• HTC broms
• Hastighet 0-15/30/50 varv/min
• Batterier XR-LI-jon 3x4Ah
• Driftsspänning: 20VDC
• Laddtid (vägg): 35 min
• Laddtid (bil): 50 min
• Ljudnivå: 76 dBA
• Mått LxHxB: 40x10x35 cm

TILLBEHÖR
-         Teleskopstång med adapter
- Fotstöd
- Laddare för bil 12VDC
- Transformator 600W fr 230VAC

Levereras med fotstöd (över 250Nm)
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FUNKTIONER: 
- Spindelbroms för omedelbart stopp.
- Justerbar i sex steg mellan 50-400Nm.
- Moment max 500Nm.
- Mekanisk broms (HTC Hybrid Torque Control.)
- Bromsen kan justeras under drift och det ger stora praktiska fördelar. 
- AkkuPanther styr kraft och hastighet med startknappen på ett mjuk sätt. 
- Användaren kan arbeta ergonomisk med hjälp av momentarmen och även med fotstödet. 
- Fotstödet kan justeras eller roteras individuellt. 
- AkkuPanther fungerar precis som andra KZ robotar. Den arbetar stadigt och lugnt med 
           ventilen.
           

Elektronisk varvräknare, med nollställingsknapp. Borstlös motor ger lägre slitage och en förlängd 
livslängd med cirka 20-40%.

Liten strålkastare vid arbete i mörker.Enkel justering av vridmoment.
Slirkoppling 50-500Nm.
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AkkuPanther levereras med: 
1) Tre batterier Li-ion 4Ah/stk
2) Laddstation 230VDC/20VDC 
3) Två handtag

Tillbehör:
• Teleskopstång (80-150 cm) med universal-

koppling och en adapter 30/30 (AT02)
• Vikbart vridmomentlöst fotstöd (HYF01)
• Snabbladdare för bil 12 VDC (AT04)


