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8. LK Minipress V2 drives med 18V-spenning 
og er utstyrt med et batteri 1,5 Ah av den 
miljøvennlige Li-ion-typen. Fulladet har 
dette en kapasitet på ca 150 pressinger  
(PressPex dim. 20 mm). Tilbehøret inklude-
rer også et 3 Ah Li-ion-batteri for enda større 
kapasitet. 

9. Som tilbehør finnes også en LK Nettadapter 
for tilkobling til 230 V stikkontakt for strøm-
drift. 

10. Pressingen håndteres enkelt med én hånd 
takket være en balansert geometri, lav vekt 
(ca. 1,7 kg inkl. batteri) og et 350° roterbart 
presshode. 

11. Konstruksjonen har en meget høy sikker-
hetsstandard, blant annet for å tilfredsstille 
markedets krav over hele verden. Maskinen 
er CE-merket. 

12. Til maskinen finnes også pressbakker til del-
vis LK >B<Press (12, 15, 18, 22 og 28 mm) og 
delvis LK Universal (16, 20, 25 og 32 mm). 

13. LK Minipress V2 leveres med tilhørende bat-
teri og lader i en robust og stabil plastveske. 
Det er også plass til ekstra batteri og 5 press-
bakker. Håndbok på norsk i hver veske. 

14. For service og eventuelle reparasjoner må 
fagverksted med spesialkompetanse kontak-
tes, se håndboken. 

LK Minipress V2 batteridrevet, type MAP2
1. LK Minipress V2 brukes til LK >B<Press og 

LK Universal PressPex-koblinger og til flere 
andre rørsystemer som finnes på markedet. 
Med et konstant presstrykk på 15 kN fra hy-
draulikkstempelet oppnår man, til tross for 
maskinens små dimensjoner, et press på opp 
til 28 mm på kobber og 32 mm på PEX/PAL. 

2. Presseprosessen tar 3-4 sekunder og styres 
kontrollert, slik at formingen av kobling av 
rørmateriale blir optimal. 

3. Når nødvendig presstrykk er nådd, går 
stempelet automatisk tilbake til sin utgangs-
posisjon ved hjelp av en overtrykksventil. 

4. LK Minipress V2 har også en etterløpsstopp 
som raskt avbryter pressingen hvis be-
tjeningsknappen slippes opp. 

5. LK Minipress V2 har integrert LED-lampe 
(hvit) for å lyse opp arbeidsområdet. 

6. Med en LED-lampe (rød) indikerer maski-
nen behovet for service, samt batteristatus. 
Dette styres med elektronikk, som også har 
avanserte funksjoner, f.eks. telle antall pres-
singer og spore maskinens identitet. 

7. Ny LK Minipress V2 er utstyrt med Hydrau-
lic Press Check, fork. HPC, som overvåker 
oljetrykket i maskinens hydraulikkrets. Hvis 
oljetrykket er for lavt, høres et alarmsignal. 

LK Minipress V2 Pressmaskin

NO.91.E.4.1312

Produktark | LK Minipress V2 Pressmaskin

Markedets letteste og minste pressmaskin


