O máximo rendimento
sem esforço:
a nova Pressgun 5.

Pequena e leve como nunca – compatibilidade até XL:
a nova Pressgun 5
Será possível combinar um peso reduzido, dimensões
compactas e uma potência sem compromissos num só
aparelho? A nova Pressgun 5 da Viega é prova disso.
De bateria ou elétrica, ela consegue prensar, sem problemas, dimensões de 12 a 108 mm – com um peso de
apenas 3,2 kg sem mordente de prensar. Esta característica torna-a numa das máquinas de prensar mais leves
e pequenas para conexões prensadas XL do mercado.
Conforto máximo
Graças às dimensões reduzidas, a nova Viega Pressgun 5
é consideravelmente mais prática do que o modelo anterior.
Deste modo, é possível prensar com todo o conforto
mesmo em espaços apertados – até mesmo só com uma
mão, graças ao design ergonómico da pistola. A lâmpada LED integrada contribui para um conforto de processamento ainda maior.
Basta premir um botão para vislumbrar a zona de prensar mal iluminada à luz necessária – assegurando uma
prensagem segura.
Com uma bateria potente
A versão da Pressgun 5 operada a bateria possui uma
nova bateria de alto rendimento com 18 V/2,0 Ah de capacidade. Num formato mais compacto e com um peso
mais reduzido face à geração de baterias da Pressgun 4,
a nova versão oferece a potência elevada habitual e um
comportamento melhorado no arranque a frio. Além disso, um sistema electrónico de monitorização integrado
protege eficazmente contra descargas totais.
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40.000 prensagens
Graças aos acabamentos de alta qualidade, a Pressgun 5
só precisa de manutenção após 40.000 prensagens ou, o
mais tardar, após 4 anos, o que minimiza os requisitos de
manutenção. Uma indicação LED avisa atempadamente
sobre a próxima revisão. Às 42.000 prensagens a máquina
desliga-se automaticamente. Assim
é assegurada a máxima segurança possível.
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Leve e flexível em todas as dimensões: a Pressgun 5 em conjunto com os anéis de prensar
patenteados da Viega.

A lâmpada LED integrada
da Pressgun 5 fornece a
visibilidade necessária mesmo
nas zonas de prensar mal
iluminadas.

Juntamente com os práticos
anéis de prensar, a cabeça
de prensar com rotação a
180° da Pressgun 5 facilita o
trabalho em instalações de
difícil acesso.

A Pressgun 5 tanto pode ser
operada com alimentação
220V como com bateria. A
nova e potente bateria de iões
de lítio (l.) oferece, não só uma
protecção contra descargas
totais, como apresenta
também um comportamento
melhorado no arranque a frio.
É também consideravelmente
mais leve do que os modelos
anteriores. A alimentação
220V também é compatível
com a Pressgun Picco.

