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Osvětlení  
lisovací oblasti

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

Nízká hmotnost

Malé rozměry  
nástroje

Přenos dat  
technologií Bluetooth

Připravte se na budoucnost 
s novou generací nástrojů

Lisovací kleště PM2 
Bluetooth
poháněné motorem 
s bezkartáčovou technologií

kompatibilní lisovací čelisti a objímky:

 Nízká hmotnost a praktičnost

 Až o 40 % více lisovacích cyklů na jedno nabití 
akumulátoru*

 Osvětlení lisovací oblasti pro bezpečnou práci

 Snížené nároky na údržbu díky nové technologii 
motoru

 Interval údržby o délce 2 roky – bez omezení 
počtu lisovacích cyklů

 Analýza výkonu lisovačky prostřednictvím 
aplikace ConelCheck

ConelCheck App

Zkratka 1: CONCTOOLPM2BT
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Lisovací kleště CONEL
novinka v sortimentu

SERVIS A VÝKON WWW.GCSKUPINA.CZ

Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Obrázky jsou ilustrační.

http://www.gcskupina.cz


Lisovací kleště PM2 
BLUETOOTH

Budoucnost ve Vašich rukách – lisovací technologie nové generace

Efektivita – typ PM2 nabízí všechny funkce nezbytné pro hospodárnou a efektivní 
práci. Inovativní technologie bezkartáčového motoru Vás ohromí svým vysokým 
výkonem a nízkými nároky na údržbu. Díky nové implementaci technologie 
Bluetooth® je možné odesílat data zařízení do aplikace ConelCheck.

Aplikace ConelCheck

 / přenos dat mezi lisovačkou a aplikací
 / možnost kontroly aktuálního stavu lisovačky
 / analýza výkonu lisovačky
 / integrovaná funkce hlášení pro dokumentaci instalace

Rozsah použití

 / instalace rozvodů pitné vody, plynu a topení, průmyslová  
a komerční použití a mnoho dalších možností

 / vhodné pro použití se všemi schválenými čelistmi jiných  
výrobců systémů na trhu*

 / všechny běžně dostupné profily kovových a plastových systémů

Příslušenství

 / lisovací čelisti PB2
 / lisovací objímky s adaptérem čelisti ZB203
 / nabíječka je k dispozici pro širokou řadu specifikací elektrických sítí po celém světě
 / dostupné akumulátory s různou kapacitou a začleněním indikace stavu akumulátoru

Balení obsahuje

 / lisovací stroj PM2 vybaven  
 systémem Bluetooth

 / nabíječka, akumulátor 18V/1,5Ah

 / kufřík s pěnovou výplní

Technické údaje

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

Hmotnost včetně akumulátoru: 2,8 kg
Délka: 387 mm
Šířka: 75 mm
Výška: 111 mm
Příkon: 450 W
Síla pístu: 32 kN
Zdvih pístu: 40 mm
Akumulátor: 18 V Li-Ion / 1,5 Ah Milwaukee

18 V Li-Ion / 3,0 Ah Milwaukee
Kapacita akumulátoru**: až 250 lisovacích cyklů
Doba nabíjení: přibl. 30–60 min.

FUNKCE NÁSTROJE
 / Detekce vybití akumulátoru
 / Zobrazení chyb
 / Informace o zařízení pomocí 

kontrolky LED  
pod tlačítkem vypínače

 / Automatický lisovací cyklus

ÚDRŽBA A OPRAVY
 / Provádění odborných oprav 

na místě díky mezinárodní 
servisní síti

 / Mobilní opravy na místě díky 
rozšíření našich servisních 
vozidel v Německu a jiných 
částech Evropy

 / Prodloužená záruka


