
1

8. LK Minikone V2 toimii 18 V jännitteellä ja 
on varustettu ympäristöystävällisellä 1,5 Ah 
Li-ioni-akulla. Täysin ladattuna akun kapa-
siteetti on n. 150 puristusta (20 mm Pres-
sPex-liittimiin). Lisävarusteena on myös 
vielä tehokkaampi 3,0 Ah Li-ioni-akku. 

9. Sähkökäyttöä varten lisävarusteena on 
saatavana 230 V pistorasiaan sopiva  
LK Verkkosovitin. 

10. Puristaminen tehdään helposti yhdellä 
kädellä koneen harmonisen geometrian, sen 
keveyden (1,7 kg akkuineen) ja 350 astetta 
kääntyvän puristuspään ansiosta. 

11. Koneen turvallisuusstandardi on erittäin 
korkea mm. kansainvälisten markkinavaa-
timusten täyttämiseksi. Koneessa on CE-
merkintä. 

12. Koneeseen on puristusleukoja LK >B<Press 
-liittimiä varten (12, 15, 18, 22 ja 28 mm) 
sekä LK Universal -liittimiä varten (16, 20, 
25 ja 32 mm). 

13. LK Minikone V2 toimitetaan akkuineen ja 
latureineen tukevassa muovilaukussa. Tilaa 
on myös lisäakulle ja viidelle puristusleu-
alle. Laukussa on käyttöohje. 

14. Huolto ja mahdolliset korjaukset tehdään 
erityisosaamisen omaavissa korjaamoissa, 
katso käyttöohje. 

Akkukäyttöinen LK Minikone V2, malli MAP2
1. LK Minikone V2 sopii käytettäväksi LK 

>B<Press- ja LK Universal PressPex -liit-
timiin sekä moniin muihin markkinoilla 
oleviin putkijärjestelmiin. Hydraulimännän 
vakiopuristusvoima on 15 kN, mikä koneen 
pienuudesta huolimatta mahdollistaa 28 mm 
kupari- ja 32 mm PEX/PAL -liitosmateriaa-
lien puristamisen. 

2. Puristusvaihe kestää 3–4 sekuntia ja se on 
ohjattu niin, että liittimen ja putkimateriaalin 
muotoilusta tulee optimaalinen. 

3. Kun tarvittava puristusvoima on saavutettu, 
mäntä palautuu automaattisesti alkuasen-
toon ylipaineventtiilin avulla. 

4. LK Minikone V2 on varustettu jälkikäynnin 
estolla, joka nopeasti keskeyttää puristusvai-
heen, kun liipaisin vapautetaan. 

5. Minikoneessa on sisäänrakennettu valkoinen 
ledi, joka valaisee työpisteen. 

6. Kone ilmaisee punaisella ledillä huoltotar-
peen ja akun varaustason. Tätä ohjaa mikro-
prosessori, jossa on myös hienouksia kuten 
puristusten laskenta ja koneen identiteetin 
jäljittäminen. 

7. Uusi LK Minikone V2 on varustettu Hydrau-
lic Press Checkillä (HPC), joka valvoo öljyn-
painetta koneen hydraulipiirissä. Jos öljyn-

paine on liian alhainen, kuuluu hälyty sääni.  
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