
M-BMINI3We make your life easy!



M-BMINI3: nieuwe Henco persmachine

} Licht, compact en robuuste structuur
} Elektronische controle & monitoring
} Rotatie 360° zorgt voor efficiënte werking, ook in beperkte werkruimte

} Behuizing gemaakt van isolerende, schokbestendige polyamide,  
      glasvezel versterkt
} Ergonomisch handvat met twee componenten voor moeiteloos werken    
      met één hand
} Compatibel met de persbekken van Novopress and Rothenberger,         
      alsook met Klauke MAP2L19
} Manuele terugkeer mogelijk

} Garantie van 2 jaar of 20.000 cycli vanaf de 25ste cyclus, opgeslagen   
      op het geheugen van de machine

} LED-indicators zorgen voor snelle informatie over de status van het       
      toestel en de persingen

} Hoge kwaliteit metalen koffer voor veilige opslag 

} Controleer de prestaties van het apparaat via USB-interface en gratis  
     software 

status van 
batterij

1 groen licht
persing voltooid

2 groene lichte
klaar voor gebruik
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} Aanduiding totaal aantal persingen 

} Aanduiding van alle voorgaande persingen

} Aanduiding start garantieperiode   

     (startend vanaf de 25ste persing) 

} Mogelijkheid tot bewaren van 100,000 persingen

} Diagnose op afstand in geval van een fout

} Enkelvoudig rapport – Meervoudig rapport

Analyse van de machine via USB verbinding en gratis software
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Vereisten software
Operatiesysteem Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Processor Pentium 4; 1,7GHz minimum
Werkgeheugen 512 MB of meer (we raden min. 1 GB aan)
Harde schijf 200 MB (we raden 1 GB aan)
Scherm resolutie 1024 x 768 or hoger,

65.535 kleuren of meer
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WE CARE TO CONNECT

Technische specificaties
Schuifkracht 19Kn
Max. slag 30mm
Accuspanning 18V DC
Aandrijfmotor Met permanente magneten in continue stroom
Accucapaciteit 1.5 Ah (optioneel 3,0 Ah apart beschikbaar)
Perstijd Ongeveer 3 à 4 seconden
Accutype Li-Ion (zonder geheugeneffect)
Oplaadtijd accu Ongeveer 30 minuten 
Geluidsdrukniveau 75 dB (A) bij een afstand van 1m
Versnellingen < 2.5 m/s² (effective weighted value of acceleration)
Bedrijfstemperatuur Van -10° C tot + 40° C
Afmetingen basisapparaat Ongeveer 371 x 100 x 74mm (zonder powerpack)
Gewicht basisapparaat Ongeveer 1,8 kg (zonder powerpack)

Garantie

} Garantie van 2 jaar of 20.000 persingen (afhankelijk welke van de 2 eerst komt), als de machine op de juiste manier  
      gebruikt wordt en dit vanaf het begin van de garantieperiode
} De garantieperiode start vanaf de dag van de 25ste persing 
} Een jaarlijks onderhoud van de persmachine is aangeraden. Hierbij wordt dan eveneens de toestand van de  
     persbekken en de batterij gecontroleerd. 
} De service wordt opgeslagen in het geheugen van de tool. 
} Valt niet onder de garantie:
 - Schade veroorzaakt door foutief gebruik en/of inadequaat onderhoud
 - Schade veroorzaakt door persen van niet-passende materialen of accessoires
 - Accu en batterijlader
 - Normale slijtage van de onderdelen


