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För pressmaskiner i modellserien Connect går 
det att få mer utförlig information i en belyst LED 
display om bla service-status, batterikapacitet, 
felkoder m.m. 

Connect
Pressmaskiner i den nya serien Connect är alla 
utrustade med bluetoothanslutning. Verktyget 
kan enkelt anslutas till smartphone, surfplatta 
eller dator. Det går att utläsa verktygets identi-
tet och status samt göra vissa enkla instälningar 
via Klauke-appen ”I-Press” som kan laddas ner 
gratis via App Store eller Android Play. För an-
slutning till dator används en USB adapter (kan 
köpas som tillbehör). Programvaran ”I-Press” för 
dator laddas ner via www.klauke.com.  
 
Programvaran för dator har utökade funktioner 
och inställningar jämfört med appen för mobil 
och surfplatta.

Garanti
På maskiner och pressbackar lämnas 2 års garanti 
för brister som fanns när produkten levererades.

Service och underhåll
Vi rekommenderar alla användare att noga läsa 
igenom den manual som levereras med varje ma-
skin. För att pressverktygen ska fungera bra i en 
tuff arbetsmiljö är det viktigt med underhåll och 
service regelbundet. Pressmaskiner ska lämnas till 
service 1 gång/år, likaså bör pressbackarna kon-
trolleras årligen, lämpligen på serviceverkstad.

Komplett sortiment
LK Pressverktyg är ett komplett program som 
omfattar maskiner och pressbackar för alla kopp-
lingstyper och dimensioner som LK säljer. Verk-
tygen kan också i flera fall användas till andra 
kopplingsfabrikat.

Funktion
Pressbackarna finns i individuella serier, anpas-
sade efter olika kopplingstyper. Deras uppgift 
är att pressa ihop respektive koppling till en viss 
bestämd profil. Backens nos är därför unikt utfor-
mad. I varje serie finns en pressback per dimen-
sion kopplingar. Backen monteras i en press- 
maskin som skapar erforderligt presstryck.

Pressmaskinen drivs av en elmotor som med 
kopplad hydraulpump trycker ut en presskolv. 
Det finns på marknaden även rent elmekaniska 
pressmaskiner. I änden på presskolven sitter två 
länkhjul som pressar isär ett koniskt gap på den 
saxformade pressbacken. Backens nos sluter 
sig då under högt tryck kring kopplingen till ett 
tätt förband. Styrt av en övertrycksventil återgår  
maskinen till utgångsläge efter fullgjord press-
ning.

Egenskaper
Eftersom alla LK:s pressmaskiner är hydrauliska 
kan den axiella kraften från presskolven kontrol-
leras noga, anpassat till det arbete som press-
backen ska utföra. För alla kompatibla maskiner 
på marknaden är kravet nämligen att presskraf-
ten är min. 32 och max. 40 kN. Ett schema över 
sinsemellan utbytbara maskiner/backar visas i 
tabellen Kompatibilitet nedan.

LK:s pressmaskiner är CE-märkta och har kaps-
lingsklass IP54. De batteridrivna maskinerna le-
vereras med kraftfulla och miljövänliga Li-ion-
batterier. Kapaciteten på dessa räcker, beroende 
på typ och dimension på koppling, till mer än 
50% fler pressningar mer än ett batteri av NiMH 
typ. Maskinerna har en inbyggd elektronik som 
med lysdiod i kåpan indikerar låg batterinivå 
(och också när det är dags för service). Maski-
nerna är även utrustade med HPC, Hydraulic 
Pressure Check som kontrollerar att maskinens 
oljetryck är korrekt. 
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Kompatibilitet
Nedan visas utbytbarhet av olika fabrikat pressmaskiner/backar.

    Pressbackar

                                      Maskiner

Klauke/LK Klauke/LK Klauke/LK Novo-
press

Viega Ridgid REMS

UAP2-3/Acke/
Connect
UAP4/Max/
Connect
UNP2/Nettan
HPU2/Manuel

MAP1-2/
Minipress 
V2

MAP2L19/
Minipress 
V2-19kN/
Connect

EFP/AFP 
201-202
ECO/ACO 
201-203

PT3-EH
PT3-AH

RP 330 Power-Press
ACC Akku-
Press

Klauke/LK KSP4/LK/IBP >B<Press/V 12-
54 mm 

Ja Ja Ja Ja Ja

Klauke/LK Presslinga 42-54 mm
KSP4/LK/IBP/>B<Press/V ***

Ja

Klauke/LK KSP11/LK PressPex/TH 
16-63 mm

Ja Ja Ja Ja Ja

Klauke/LK LK PressPrex Presslinga 75 
mm ***

Ja Ja Ja Ja Ja

Klauke KSP3/M 12-35 mm Ja Ja Ja Ja Ja
Klauke Presslinga 42-54 mm

KSP3/M ***
Ja

Klauke/LK Minibackar KSP4/
LK >B<Press/V12-28 mm **

Ja

Klauke/LK Minibackar KSP11/
LK PressPex/TH 16-32 mm

Ja

Klauke Minibackar KSP3/M 
12-28 mm **

Ja

Klauke/LK Minibackar V2-19kN KSP4/
LK >B<Press/V 12-35 mm

Ja

Klauke/LK Minibackar V2-19kN KSP11/
LK PressPex/TH 16-40 mm

Ja

Klauke Minibackar V2-19kN KSP3/
M 12-35 mm

Ja

Novopress IBP Ja Ja Ja Ja
Viega ”SOM”, 12-54 mm

”PT2”, 12-54 mm
Ja Ja Ja Ja Ja

REMS ”V”, 12-54 mm* Ja Ja Ja Ja Ja
REMS ”TH”, 16-63 mm Ja Ja

*  42 och 54 mm bör undvikas
** Max dim. 28 mm koppar, 22 mm stål
*** OBS! Adapterback krävs.

 



3

Batteriladdning
Batterier måste hanteras på rätt sätt för att behål-
la sin kapacitet. Ett batteri av NiCd eller NiMH 
typ mår bäst av att alltid laddas ur helt före ny 
uppladdning, och även laddningen ska pågå tills 
den är färdig. 

Våra laddningsaggregat indikerar status med lys-
dioder. Ett batteri av Li-ion typ påverkas ej nega-
tivt av korta laddningscykler. Ett batteri är också 
en förbrukningsvara med ett begränsat antal möj-
liga urladdningar.

Serviceverkstad
Service och reparation på LK:s pressverktyg ut-
förs av  LK serviceverkstad i Gävle. LK Service-
verkstad har specialistkompetens på pressmaski-
ner och är auktoriserad av tillverkaren. 

LK serviceverkstad har en databas med historik 
för hanterade maskiner. Genom att anmäla 
maskinnummer och inköpsdatum registreras 
detta och ni får en kallelse till årlig service.

Tips! Vid byte av pressback:

Obs! Det är mycket viktigt att låsbulten skjuts in 
helt efter att pressbacken monterats i maskinfästet.
 

Märkning och spårbarhet
Varje maskin är individuellt märkt med ett eget 
maskinnummer där en bokstavskod också an-
ger tillverkningsdatum (exempel; 123456AB78). 
Samma bokstavskod gäller för övrigt också för 
batterier. Dessutom kan LK, med maskinnumret 
som sökbegrepp, från vårt administrativa system 
spåra när och till vem en viss maskin levererats.

Pressbackarna är märkta med t.ex. KW40/08, 
d.v.s. kalendervecka och år som de tillverkats.

Utrangerade pressverktyg
Utrangerade pressmaskiner ska sorteras som 
elektroniskt avfall. Företrädelsevis lämnas verk-
tyget in på er lokala återvinningsstation. Det går 
även alldeles utmärkt att lämna tillbaka maski-
nen till oss på LK Systems så kommer vi säker-
ställa att den återvinns effektivt och att miljöpå-
verkan blir minimal.
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