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DIN SPECIALLEVERANTÖR

AKKUTIGER - VENTILROBOT
BÄRBAR BATTERIDRIVEN 20VDC - BORSTLÖS
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AkkuTiger är en batteridriven, portabel och mobil dragare som används för i mark liggande ventiler 
och som även via adaptrar kan sköta brandposter, ventilrattar och ventiler med stigande spindel 
ovan mark. Normalt förekommande i kommunala nätet och i industriella anläggningar.
AkkuTiger kan utan problem användas av en person. Med hjälp av adaptrar är den säker att 
använda trots stora krav på vridmoment.

FÖRDELAR: 
• Lätt, smidig, portabel och hanterbar
• Borstlös slitstark motor med lång livslängd
• Högt vridmoment
• Justerbar broms vid drift
• Kan användas av en person utan problem
• Flera tillbehör
• Elektronisk styrning av hastighet
• Elektronisk varvräknare

TEKNISKA DATA
• Vikt 7,0 kg
• Moment 100-600Nm i 8 steg
• HTC broms
• Hastighet 0-7/16/24 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
- Snabbladdare för bil 12VDC
- Bärväska för fotstöd och teleskoparm
- Transport och förvaringslåda



AkkuTiger

KZ Handels AB |    Hanhals Kyrkväg 123, FJÄRÅS    |    +46 300 54 16 10    |    www.kzhandels.se

Elektronisk varvräknare.Enkel justering av vridmoment.
Slirkoppling 100-600Nm.

AkkuTiger levereras med: 
1) Tre batterier Li-ion 4Ah/stk
2) Laddstation 230VDC/20VDC 
3) Två momentmothåll

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

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

AkkuTiger är idealisk för både punktinsatser men också för motionering av ventiler. 
I leveransen ingår batterier, laddare och mothåll för både en och två personer. 
Flera tillbehör finns till AkkuTiger så som teleskopstång med universalkoppling och adapter som 
finns i flera storlekar. Rattadapter finns i flera storlekar och vikbart fotstöd upp till 400Nm och en 
förstärkt modell för upp till 600Nm.
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TILLBEHÖR
1.         XYZ-stöd för rattventil
2.    Multiadapter för rattventil
3.  Teleskopstång för markventiler
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