
HØY PRODUKTIVITET MED KOMPAKT DESIGN

 

ATEX-sertifisert
Pumpene i LAT-serien er testet og
sertifisert i henhold til ATEX-direktivet
2014/34/EU.

 
   ATEX Sertifisert mini pumpe

Rune Broadhurst
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▼ 

THQ-702T
THQ-706T
THQ-712T

LAT-serien, lufthydraulisk muttertrekkerpumpe
LA2504TX-QR – lufthydraulisk muttertrekkerpumpe

Lett i vekt  
og kompakt

ATEX-sertifisert

Pumpene i LAT-serien er testet og 
sertifisert i henhold til ATEX-direktivet 
2014/34/EU.

Eksplosjonsbeskyttelsen gjelder utstyrsgruppe 
II, utstyrskategori 2 (farlig område, sone 1), 
i omgivelser hvor luften inneholder gass og/
eller støv. Hver pumpe i LAT-serien har følgende 
merking: Ex IIC T4 Gc, Ex IIIC T135°C Dc

Muttertrekkere

Optimert for bruk med Enerpac 
sine hydrauliske muttertrekkere.

Enerpac tilbyr et komplett utvalg 
av muttertrekkere med firkant-

drivtapp og sekskantkassett.

Forbedret brukereffektivitet og ergonomi
• Enkel å løfte, transportere og manøvrere
• Kan bæres i hånden der hvor kran, løfteutstyr eller heis ikke er 

tilgjengelig
• Én person kan transportere den opp stiger og trapper
• Ideell for bruk på smale eller trange stillaser, gangveier, rørstativer 

og heiser.

Høy produktivitet
• Velprøvd 3-stempels utforming gir markedsledende feste- og 

løsnehastighet for å holde tidsfrister og ligge under budsjettet
• ATEX-sertifisert for å overholde samsvarskrav på arbeidsplassen.

Redusert nedetid for utstyret
• Beskyttelsesramme med forsterkning som støtter og beskytter FRL
• Robust 1/2" NPTF-kobling for lufttilførsel med integrert 

beskyttelsesrammestøtte
• Hovedkomponentene er lett tilgjengelige og enkle å vedlikeholde.

Standardegenskaper
• 4,5 m fjernkontrollkabel for mobilitet på arbeidsplassen
• 100 mm kalibrert trykkmåler med sertifikat, målestokk i psi og bar
• Beskyttelsesramme og filter-regulator-smøreenhet (FRL).

For 700 bar
2 m lang, 2 slanger
6 m lang, 2 slanger
12 m lang, 2 slanger

Modellnr.

Muttertrekkerslanger

Bruk Enerpacs muttertrekker-
slanger i THQ-700-serien 
sammen med 700 bar-pumper 
for å garantere det hydrauliske 
systemets integritet.
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Lufthydraulisk muttertrekkerpumpe

LAT-serien av lufthydraulisk 
muttertrekkerpumpe

Enerpacs lufthydrauliske 
muttertrekkerpumpe i LAT-

serien kombinerer et kompakt design og 
høy produktivitet for bolteanvendelse i 
områder med vanskelig tilgang for større 
luftdrevne pumper. Enten det er på offshore-
plattformer, raffinerier eller i gruver over 
hele verden, er disse pumpene bygget for 
de tøffeste arbeidsmiljøene. 

 

Med et velkjent Enerpac-design, forsterket 
FRL-støtte og kobling for lufttilførsel, 
vil LAT-muttertrekkerpumpen gi deg 
årevis av pålitelig bruk med feste- og 
løsnemomenthastigheter som lar deg holde 
både tidsplanen og budsjettet. 
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▼	 Robust 1/2" NPTF kobling for lufttilførsel med 
integrert beskyttelsesrammestøtte.

▼	 Velprøvd 3-stempels design gir 
markedsledende hastighet. ▼	 LAT-serein, den portable og kompakte pumpen.

▼	 Beskyttelsesrammens utforming støtter og 
beskytter filter-regulator-smøreenhet (FRL).

▼	 Glideskinnetilbehøret boltes fast på bunnen 
av tanken og forhindrer slitasje fra røffe 
overflater, delenr. DD8365920K

LAT
Serie

Tankvolum:

3,0 liter
Oljestrøm ved nominelt trykk:

0,4 l/min
Maksimalt driftstrykk:

700 bar

Uten
belastning

* Enerpac Spin-On-koplinger følger med pumpen. Gjengestørrelsen på pumpens hydraulikkport er 1/4"–18 NPTF. 

350
bar

700
bar

4-veis, 2-pos.

Lengde Bredde Høyde (kg)


