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Nieuwe generatie elektrische kraansleutels:  

Accupanther & Accutijger 

Klik hier voor de online versie van dit bericht 

- Zeer compact met 20 V accu aandrijving 

- Krachtig met maximaal 550 Nm / 770 Nm 

- Veilig door continu instelbare slipkoppeling 

- Bijzonder licht, met slechts 6 kg gewicht 

De nieuwe Accupanther type 550 is met 6 kg een bijzonder lichte en compacte machine, voor een snelle en 

eenvoudige bediening van alle soorten afsluiters, brandkranen en vlinderkleppen. De elektrische  kraansleutel is 

aangedreven met een 20 V accu en krachtig met maximaal 550 Nm. De slipkoppeling kan tijdens het draaien, 

zonder de motor uit te zetten, worden versteld. Hierdoor is de machine erg veilig, daarnaast is de inschakeling 

van de slipkoppeling extra veilig omdat deze ook hoorbaar is. De veiligheids-slipkoppeling heeft een koppel van 

ca. 50 Nm - 400 Nm en is in 8 standen instelbaar. De accupanther heeft 3 snelheden en het toerental van deze 3 

snelheden is bovendien elektronisch regelbaar. De positie van de machine ten opzichte van de gebruiker kan 

individueel op iedere situatie passend ingesteld worden. Naast de accupanther is er ook de accutijger die 

behalve voor ondergrondse toepassingen ook voor bovengrondse toepassingen geschikt is. De accutijger heeft 

een maximum koppel van 770 Nm. Kijk voor meer informatie op: www.schmidt.nl/spindledrivers 

Stabilisatie door RVS voetframe 

voor uiterst gebruiksvriendelijke 

bediening (tot 400 Nm CE conform) 

Gemakkelijk in te stellen slipkoppeling van ca. 50 

- 400 Nm, direct afleesbaar A c c u t i j g e r  i s  o o k  v o o r 

bovengrondse toepassingen 

geschikt 
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