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Profesjonalna pompa hydrauliczna z napędem elektrycznym HE 703 Compact

Profesjonalna pompa hydrauliczna z napędem elektrycznym (bateryjnym) 
przeznaczona do zasilania głowic roboczych: zaciskających; odcinających; 
wycinających; dziurkujących; gnących. Automatyczny bezpiecznik przelewowy, 
„zwalniający” ciśnienie po osiągnięciu przez pompę maksymalnego ciśnienia. 
Dwustopniowy system hydrauliczny zapewniający szybki dosuw oraz wolny ruch 
roboczy w celu wykorzystania pełnej siły. Możliwość ustawienia wymaganego 
ciśnienia jak również czasu zaciskania i zwalniania ciśnienia. Wyposażona 
w oprogramowanie analityczne na PC. Gwarantowane 10 000 cykli roboczych 
narzędzia, (po tym okresie wymagany jest przegląd serwisowy).

CECHY I KORZYŚCI

kompaktowa pompa hydrauliczna z napędem 
elektrycznym(akumulatorowym) i wężem 2 m

zawór rozdzielający sterowany elektrycznie

Możliwość ustawienia wymaganego ciśnienia jak również czasu 
zaciskania i zwalniania ciśnienia

wyposażona w oprogramowanie analityczne

DANE LOGISTYCZNE

Typ HE 703 COMPACT

Indeks Ergom E06PH-01050001051

Waga [kg] 4,7

WYMIARY

Wymiar [mm] 300x210x195

DANE ELEKTRYCZNE

Czas ładowania akumulatora [min] 60

Ilość zaciśnięć z jednego 
naładowania akumulatora [szt] 

ok 200 dla Cu standard 150 mm² 
(Wartość orientacyjna zależna 
od typu i rodzaju zastosowanego 
przewodu i końcówki, temperatury 
otoczenia, itp)

Napięcie akumulatora [V] 18

Pojemność akumulatora [mAh] 3000

DANE MECHANICZNE

Pojemność zbiornika oleju [l] 2

Maksymalne ciśnienie pracy [MPa] 70

Minimalne ciśnienie pracy [MPa] 2

Napęd elektryczny (akumulator)

Długość węża hydraulicznego [m] 1,5

Ilość stopni systemu 
hydraulicznego 2

Wydajność - pierwszy stopień [L/
min] 1,5 ÷ 1,7

Wydajność - drugi stopień [L/min] 0,3 ÷ 0,5

Rodzaj złączki przyłączeniowej 115 Series COUPLING 3/8” NPT 
MALE NBR
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SKŁAD ZESTAWU W zestawie [szt.] Komentarz

HE 703 COMPACT 1 -

Wąż hydrauliczny 1 -

Pilot sterowania 1 -

HE3 - BA4 - 3Ah 2 Akumulator

MEL-HE3 - CHA5 1 Ładowarka

Instrukcja obsługi 1 -

Kabel USB 1 -

Oprogramowanie PC 1 -

Torba 1 -
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