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SYSTEM KAN-therm Push

Nowe, profesjonalne i niezawodne narzędzia!!!

Informacja marketingowo-handlowa GRUPY KAN
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Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a także w trosce o nieustanny rozwój 

Systemu KAN-therm Push informujemy, że wprowadziliśmy do oferty nowe narzędzia do łączenia kształtek 

mosiężnych i tworzywowych PPSU z rurami polietylenowymi PE-RT i PE-Xc. 

Narzędzia produkowane są przez europejską firmę Novopress, 

specjalnie pod potrzeby Systemu KAN-therm Push.
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SYSTEM KAN-therm Push - wygodny montaż 

dzięki nowym, profesjonalnym narzędziom.

Newsletter

Komplet narzędzi składa się z zestawu dwóch elektronarzędzi akumulatorowych wraz z osprzętem, 

służących do szybkiego i precyzyjnego wykonywania połączeń zaciskowych na kształtkach KAN-therm Push 

(z nasuwanym pierścieniem mosiężnym).

Zakres obsługiwanych średnic rur wynosi od 12x2 do 32x4,4.  

W skład zestawu wchodzą:

akumulatorowy rozpierak (ekspander) KAN-therm AXI101 - narzędzie służy do rozszerzenia końcówki rury

w celu łatwego osadzenia jej na korpusie kształtki KAN-therm Push,

akumulatorowa praska KAN-therm AAP101 - narzędzie, uzbrojone w odpowiednie wkłady,

służy do nasunięcia mosiężnego pierścienia zaciskowego na korpus kształtki KAN-therm Push. 

osprzęt (głowice rozpierające, wkładki do prasek, ładowarka do akumulatorów, smar)

walizka narzędziowa
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Narzędzia, każde o poborze mocy 240 W, zasilane są akumulatorami NiMH 9,6 V o pojemności 3 Ah.

Zakres temperatury pracy: od -10 do +50°C

Cechy szczególne nowych narzędzi:

ze względu na niewielkie wymiary narzędzi są one poręczne i lekkie: 

rozpierak waży (bez akumulatora) ok. 1,7 kg, praska - ok. 2 kg, akumulator - 0,55 kg

bardzo proste i szybkie uzbrojenie narzędzi 

narzędzia posiadają funkcję automatycznego powrotu tzn. po uruchomieniu procesu rozpierania końcówki rury 

lub nasuwania pierścienia na króciec kształtki, w momencie zakończenia pełnego cyklu pracy (w przypadku 

rozpieraka, po zwolnieniu przycisku startu), narzędzia automatycznie powracają do pierwotnego położenia.

cały zestaw umieszczony jest w estetycznej walizce z tworzywa sztucznego.

na narzędzia udzielana jest 2 letnia gwarancja producenta z możliwością jej przedłużenia 
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