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Yderligere produkter og information på www.HellermannTyton.dk/vaerktoj

Montageværktøj
Automatværktøj til kabelbindere

Strømforsyning Elektonisk med Power Pack CPK

Cyklustid 0,8-1,2 sek. afhængig af trækstyrke

Vægt 1,8 kg

Trækstyrke Justerbar 

Autotool 2000 CPK er et elektrisk og automatiseret kabelbindersystem. 
Det er udviklet for at fremskynde bundtningsprocesserne og for 
at gøre produktionen mere effektiv. Udover tidsgevinsten er dette 
kabelbindingssystem kendetegnet ved sin enkle betjening og 
brugervenlige ergonomi. Autotool 2000 CPK giver en visning af 
indstillinger og brugeroplysninger på 20 sprog. Et hovedtræk ved Autotool 
2000 CPK er softwaren "HT Data Management CPK". Denne funktion gør 
det nemt at indstille værktøjet til kundernes applikationer. Indstillingen kan 
nemt udføres via computer. Derudover tilbyder "HT Data Management 
CPK" en eksportfunktion til de gemte fremstillingsdata samt yderligere 
servicefunktioner. Derfor sikrer den en sammenhængende dokumentation 
for hver bindingsproces gennem værktøjet. Autotool 2000 CPK er 
ideel til håndtering af applikationer med høj volumen omkring harness, 
bilindustrien og industrivirksomheder og i emballagesektoren. Med enten 
Bench mount kit CPK eller Overhead suspension CPK, Autotool 2000 CPK  
er velegnet til både stationære og fleksible applikationer. Ved at bruge 
den valgfri Power Pack CPK med kontrolboks kan Autotool 2000 CPK 
integreres i fuldt automatiserede produktionslinjer gennem en seriel 
grænseflade. På grund af det aftagelige håndtag er der mindre plads  
til samling.

Bånd med 50 kabelbinder samt ruller på 3.500 kabelbindere kan anvendes

Egenskaber og fordele
• Elektrisk kabelbindersystem 
• Powerpack strømforsyning - input: 100-240 V a.c., 50/60 Hz;  

output: 25 V d.c., max 150 W
• Kan integreres i fuldautomatisk produktionsproces  

(Kræver Powe Pack CPK med kontrolenhed)
• Cyklustid 0,8 til 1,2 sekund
• Stationær eller fleksibel anvendelse
• HT Data Management CPK software inkluderet - til omfattende 

dataregistrering af montageproces
• Brugervenlig menu i forskellige sprog
• Proces pålidelig og ensartet bundtning og afklip op til Ø 20 mm
• Aftagelig håndtag ved pladskrævende integrering

Automatisk bundtning op til Ø 20 mm 

Autotool 2000 CPK.

Autotool 2000 CPK

Power Pack til autotool AT2000 CPK.TYPE Beskrivelse EAN
Bestillings-

nr.

Autotool 2000 CPK
Autotool 
2000 CPK

4031026488271 106-00000

Power pack CPK
Power Pack 

CPK
4031026488486 106-00100

Power pack CPK 
with control box

Power Pack 
CPK med 

kontrolboks
4031026488479 106-00110

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Autotol 2000 CPK Service software.
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Montageværktøj
Automatværktøj til kabelbindere

Egenskaber og fordele
• Montagebænk CPK til stationær brug
• Loftnedhæng til mobil brug
• Ledningsholder HH20 hæver bundtet fra montagepladen og 

medfører at bundtet ikke skal berøres ved bindermontage
• Trækstyrkemåler CPK der måler den lineære tilspændingsstyrke.  

Fås med holder eller robotadapter

Automatisk bundtning op til Ø 20 mm 

Bench Mount Kit CPK med fodpedal, Autotool 2000 CPK, Power Pack CPK samt 
T18RA3500.

Tilbehør Autotool 2000 CPK

TYPE Beskrivelse EAN
Bestillings-

nr.

Bench mount kit 
CPK

Bord 
montagesæt 

CPK
4031026513287 106-00040

HH20
Ledningsholder 

HH20
4031026197074 120-00080

Overhead 
suspension CPK

Loftsophæng 
CPK

4031026509570 106-00050

Force measurement 
device with grip 
mount CPK

Trækstyrke 
måler med 

greb
4031026569291 106-29010

Force measurement 
device with robot 
adapter CPK

Trækstyrke 
måler med 

robot adaptor
4031026569932 106-29011

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

AT2000 CPK opstilling med ophæng, Power Pack CPK samt T18RA3500.

Applikation med montagebænk CPK.Montagetilbehør HH20.




