JETTING MJET V0
kábelbefújó gép
Kábelátmérő: 0,5-6mm
Csőátmérő: 3-16mm

Hatékony, gyors kábelbefújás, stabil
üzem.
Kültéri kivitel, robusztus konstrukció.
Fokozott
hordozó
befújás.
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mechanikai védelem:
táskából elvégezhető

a
a

Elektromos meghajtású motor, tartozék Hitachi akkumulátorokkal és
töltővel.
Kis légszállítási kapacitású kompresszor csatlakoztatásával nagyobb
csőméretekhez is használható (a meghajtó motor elektromos, nem
fogyaszt sűrített levegőt). A súrlódás miatt a kábelben ébredő feszültség
csökkenthető a sűrített levegővel.
Könnyen és fokozatmentesen állítható szorítóerő, hogy ne csússzon meg a
kábel.
Kíméletes működés: fokozatmentesen állítható az előtolás ereje.
Elektronikus kábel védelem: a kábel elakadásának, csúszásának érzékelése
esetén a meghajtás 250 ms-on belül leáll, így nem gyűri be a kábelt.
OLED kijelző a befújási sebesség, a kábelhossz, a pillanatnyi üzemi állapot
és a tolóerő kijelzésére.

Műszaki specifikáció
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Cikkszám: K-JE-V0.
Akkumulátor (Hitachi) feszültsége: 14,4 V.
Befújási sebesség: max. 250 m/perc. Nyomóerő: 60 N.
Max. nyomás: 16 bar.
Kábel átmérő: 0,5 – 6 mm.
Cső átmérő: 3 – 16 mm.
Méret:120x220x170mm (szélesség x magasság x mélység)
Tömeg: 2 kg
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A sűrített levegő visszafelé áramlását tömítő gyűrű akadályozza meg. A
különböző kábel átmérőknek megfelelő méretű tömítő gyűrűk külön adatlapon
találhatóak.
A különböző cső és kábel átmérőknek megfelelő osztott bevezető, valamint
kivezető elemek külön adatlapon találhatóak.

Tartozékok
A berendezés standard tartozékai:
•
•
•

Hordozó doboz;
2 db akkumulátor;
Akkumulátor töltő 230/12V.

Javasolt tartozékok, kiegészítők:
•
•
•
•
•
•
•

K-JE-V0-230V: 230V elektromos tápegység.
Tisztító dugók védőcsövek tisztításához különböző átmérővel (külön
adatlapon).
Sárgaréz menetes kábelvezető fejek a különböző méretű kábelekhez
(külön adatlapon).
K-JE-JE-YBL: második vagy harmadik kábel befújásához Y blokk (külön
adatlapon).
K-JE-2023: kábeldob tartó állvány.
K-JE-114 Jetting 4LE légkompresszor utóhűtővel, 275 l/perc kapacitás.
nyomás: max. 10 bar.
K-JE-118: Légtömlő 3/8” Cejn-Cejn, hossz: 10 m, max. 15 bar nyomásra.
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