
6.3 Hydraulické a elektrické ná řadí 
   
HYDRAULICKÝ GENERÁTOR Č.   30240003 
        NOŽNÍ   HYG-N-80T 
 
                       URČENÍ :    zdroj tlakové energie pro pohon hydraulického nářadí zejména    

                       pro montážní a provozní práce v energetice 
   STRUČNÝ   Hydraulický  generátor  je  kompaktní  celek  tvořený  pístovým 
   POPIS         čerpadlem , nádrží , ovládacím  ventilem  a  pákou  pro  pohon.  
   FUNKCE :   Generátor se k nářadí připojuje tlakovou hadicí, která je pro   
                       snadné připojení nářadí opatřena rychlospojkou. Pro usnadnění 
                       přenášení  je  část  páky   pohonu   upravena   jako  držadlo pro  
                       uchopení zařízení  . 
 
TECHNICKÉ   Délka 620 mm, šířka 200mm, hmotnost 7 kg, náplň 1,2 l,  

                                                                   ÚDAJE :          dodávaná délka hadic 2 m, max. tlak 80 MPa. 
 
LISOVACÍ HLAVICE   Č.   30230001 
          LH  6,5 
 
                 URČENÍ :     Pro montáž Al a Cu kabelových ok a spojek do průřezu 

            240 mm², zejména ve stísněných prostorách. 
 
 STRUČNÝ    Lisovací hlavice LH 6,5 (65 kN) je konstruována pro použití 
 POPIS          ve spojení se zdroji  HYG-E-802, EHA 800, HL 200 (všechny 
 FUNKCE :     s elektrickým pohonem), nebo se zdroji tlaku HYG-N-80T a 
            HZR-80 (zdroje nožní). Všechna tato zařízení jsou vybavena 
            shodnou rychlospojkou. 
  Lisovací čelisti o průměru od 16 do 240 mm² 

 
              ROZMĚRY :  Délka 280 mm, výška 78 mm, šířka 48 mm, hmotnost 2,6 kg 
 
 
ZAOKROUHLOVACÍ ČELISTI   Č.   4010090 – sada v uzavíratelné kazetě 
 
                                                               ZAOKROUHLOVACÍ A TVAROVACÍ ČELISTI PRO LISOVACÍ HLAVICI LH 6,5 

 
               Č.  Značení             ø d určeno pro hmotnost 
                         mm       průřez (mm²)              kg________ 
               Zaokrouhlovací čelisti 
               40009512           95/12,5 12,5       95    0,49 
               40012013          120/13,5 13,5     120    0,49  
               40015015          150/15 15,0     150    0,47 

        40018517          185/17        17,0            185           0,44 
                                                                 40024019          240/19,2     19,2            240                     0,41 
TVAROVACÍ ČELISTI                 Tvarovací čelisti 

             40000090                - -     -              0,30_______ 
 
 URČENÍ :  Zaokrouhlovací čelisti : 
       pro zaokrouhlování Al a Cu sektorových jader vodičů, laněných 
       i plných 
       Tvarovací čelisti :  
       pro ohýbání pasoviny do 90º , pro tvarování vodičů do ø 9 mm,
          tvarování zemnícího pásku a Al a Cu pasoviny do tloušťky  

                                                                                       9 mm a šířky 40 mm        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SKELDO s.r.o.   Radyňská  24 ,  326 00   Plzeň                                   Telefax   +420 - 377 246 372 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


