
CPK bliver hybrid – samme ydeevne  
som med ledning men nu kombineret med  
ledningsfri bekvemmelighed 
Batterimulighed når du er ude - med strømforsyning når du er hjemme



Du kan vælge: ledningsfri med genopladeligt 
batteri eller med strømforsyning eller kombineret

CPK hybrid giver dig fuld fleksibilitet

På vejen med CPK hybrid

• Det nye CPK hybrid værktøj giver dig stor fleksibilitet og bærbarhed. 
Når du arbejder på flere projekter eller på trange steder, giver den nye 
batterimulighed dig mulighed for at bevæge dig frit 

• Batteridrift er en klar fordel for alle, der har behov for automatisk at montere 
kabelbindere ofte på fjerntliggende arbejdspladser 

• Du kan fortsætte med at bruge CPK-hybriden som et ledningsværktøj med 
mulighed for at bruge netstrøm, når du er i nærheden af stikkontakter 

• Batterier har en hurtig opladningstid og med et fuldt opladet batteri kan der 
monteres mere end 8.000 bindinger 

Automatiseret højkvalitets kabelbindermontage

• Procespålidelig, ensartet og konstant bundtning, afklip op til Ø 20 mm 

• HT Data Management CPK-software (inkluderet) 

• Til omfattende dataevaluering og overvågning af tilspændingsprocessen

• Eksportfunktion til fremstillingsdata samt yderligere servicefunktioner

• Konsekvent dokumentation for hver bindingsproces gennem værktøjet 

Forsynet via strømforsyning                                                                                  Forsynet af mobilt batteri med kabelbindere fra 
overhead suspension

Forsynet af mobilt batteri og med kabelbindere



TYPE Beskrivelse
Bestillings-

nr.

SP_CPK_CAS_Battery_18V_2Ah - 106-06020

SP CPK CAS Battery Charger - 106-06021

Power pack CPK Power Pack CPK 106-00100

Power pack CPK with control box Power Pack CPK med kontrolboks 106-00110
Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Strømforsyning til Autotool CPK hybrid

CPK hybrid T18RA

TYPE Beskrivelse
Bestillings-

nr.

Autotool CPK hybrid CPK hybrid T18RA 106-60000

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

TYPE Beskrivelse
Bestillings-

nr.

Bench mount kit CPK Bord montagesæt CPK 106-00040

Overhead suspension CPK Loftsophæng CPK 106-00050

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Tilbehør Autotool CPK hybrid

TYPE
Bundt 
Ø max. Farve Materiale Enhed

Bestillings-
nr.

T18RA3500 20,0 80 Natur (NA) PA46 3.500 Stk. 120-46009

T18RA50 20,0 80 Natur (NA) PA66HS 2.000 Stk. 120-40019

T18RA3500 20,0 80 Natur (NA) PA66HS 3.500 Stk. 120-50009

T18RA50 20,0 80 Sort (BK) PA66HSW 2.000 Stk. 120-40020

T18RA3500 20,0 80 Sort (BK) PA66HSW 3.500 Stk. 120-50010
Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. 
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.
Flere farver på forespørgsel. Venligst kontakt os.
Halogenfri i henhold til interdiktionerne på GADSL-listen og obligatorisk registrering af SVHC-listen. 

Kabelbindere til Autotool CPK hybrid
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Montageprocess i høj kvalitet
• 5 hastigheder og 3 kvalitetsindstillinger
• Kan integreres i fuldautomatiske 

produktionslinjer
• Evaluer dataene samt overvåg 

tilspændingsprocessen med HT Data 
Management CPK Software

Langtidsholdbare 
batterier
• Den nye CPK-hybrid anvender 

et 18V Metabo-batteri - du 
behøver kun én type batteri 
til at betjene flere forskellige 
enheder af forskellige mærker, 
også kompatible med forskellige 
værktøjer

• Det aktuelle ladeniveau kan 
aflæses på værktøjets display og 
på batteriet

• Fordelene her er hurtig 
opladningstid og mindst 8.000 
bindinger pr. batteriopladning

Nyt forbedret design
• Med det modificerede håndtag 

er den nye CPK hybrid nu i stand 
til at stå oprejst - så du blot kan 
stille den på arbejdsbordet

20 % hurtigere 
bindermontage
• Med den nye CPK hybrid tager 

bindingen kun 0,65 sekunder 
ved maksimal hastighed – en 
hastighedsforøgelse på 20 % i 
forhold til tidligere model

Værktøjskuffert
• CPK hybrid leveres i en ny kuffert
• Der er plads til værktøjet, tre 

batterier, en oplader og en 
strømforsyning, afhængigt 
af hvad der kræves til din 
applikation


