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8. LK Minipress V2 drivs med 18V spänning 
och är utrustat med ett batteri 1,5 Ah av den 
miljövänliga Li-ion-typen. Fulladdat ger 
detta en kapacitet på c:a 150 pressningar 
(för PressPex dim. 20 mm). Som tillbehör 
finns också ett 3 Ah Li-ion-batteri för ännu 
högre kapacitet.

9. Som tillbehör finns även LK Nätadapter för 
anslutning till 230 V vägguttag för nätdrift.

10. Pressning hanteras lätt med en hand tack 
vare välavvägd geometri, låg vikt (c:a 1,7 kg 
inkl. batteri) och ett 350° vridbart presshu-
vud.

11. Konstruktionen har mycket hög säkerhets-
standard, bl. a. för att klara marknadskrav i 
hela världen. Maskinen är CE-märkt.

12. Till maskinen finns pressbackar för dels  
LK >B<Press (12, 15, 18, 22 och 28 mm), och 
dels LK Universal (16, 20, 25 och 32 mm).

13. LK Minipress V2 levereras med tillhörande 
batteri och laddare i stabil väska av plast. 
Här finns också utrymmen för extrabatteri 
och 5 pressbackar. Manual på svenska finns 
i varje väska.

14. För service och eventuella reparationer 
hänvisas till särskild verkstad med specia-
listkompetens, se manual.
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LK Minipress V2 batteridriven, typ MAP2
1. LK Minipress V2 används till LK >B<Press 

och LK Universal PressPex-kopplingar, 
samt till flera andra i marknaden förekom-
mande rörsystem. Med ett konstant press-
tryck på 15 kN från hydraulkolven medges, 
trots maskinens små dimensioner, pressning 
upp till 28 mm på koppar och 32 mm på 
PEX/PAL.

2. Pressprocessen tar 3-4 sekunder och styrs 
kontrollerat så att formningen av koppling 
och rörmaterial blir optimal.

3. När erforderligt presstryck uppnåtts återgår 
kolven automatisk med hjälp av en över-
trycksventil till utgångsläget.

4. LK Minipress V2 har också eftergångsstopp 
som snabbt avbryter pressprocessen om 
manöverknappen släpps.

5. LK Minipress V2 har en inbyggd LED 
lampa (vit) för att belysa arbetsområdet. 

6. Maskinen indikerar med en LED lysdiod 
(röd) servicebehov och batteristatus. Detta 
styrs via elektronik, som också har finesser 
som t.ex. att räkna antal pressningar och 
spåra maskinidentitet.

7. Nya LK Minipress V2 är utrustad med 
Hydraulic Press Check, förk. HPC som 
övervakar oljetrycket i maskinens hydraul-
krets. Om oljetrycket är för lågt ljuder en 
alarmsignal.


