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Akkumulátor töltőállomások

Szinte minden használatos szerszámgép akkumulátor-
hoz létezik adapter. Egyedi konfigurációkra is lehetőség
van. Adapterek az alábbi gyártók termékeihez kaphatók:

- Atlas Copco
- Bosch
- Cleco
- Desoutter
- Dewalt
- Facom

- Fein
- Gesipa
- Hitachi
- HST
- Ingersoll Rand
- Makita

- MINT
- Panasonic
- Yokota

A MINT új akkumulátortöltő állomása NiCd / NiMH 1,2V-24V és Li-ion /Li-Po 3,6V-33V akkumulátorok
egyidejű töltésére lett kifejlesztve. Az új töltőelektronika optimálisan szolgálja ezt a célt. 
Egy töltőállomással akár minden, a rendelkezésére álló márkájú, feszültségű akkumulátor feltölthető.

A töltőállomás két kivitelben készül. További jellemzők:
- rövid töltési idő
- hibás akkumulátor felismerés
- akusztikus és vizuális hibakijelzés
- új, nagy hatékonyságú, kevés hőt termelő kapcsolóüzemű
tápegység

- zárt ház, ventilátor nélküli szekrényekben is elhelyezhető
- kis áramfogyasztás, mivel nincs szükség ventilátorra (régi
modellekhez képest 1/3 megtakarítás)

- továbbfejlesztett töltőelektronika, mely az akkumulátort
100%-ra tölti

- két kivitel, az MLS-433R egymásra helyezhető és 19”-os
szekrénybe illeszthető

- csekély méretek, mindössze 130 mm magas alapmodell, kompakt megjelenés
- az univerzális töltőegységek automatikusan felismerik az akkumulátort, nincs szükség beállításra
- cserélhető adapterek
- a házon kialakított mélyedéseknek köszönhetően jól egymásra ültethetőek a készülékek
- mikroprocesszor vezérlésű töltés, NiCd és NiMH akkumulátorok esetében kisütő impulzussal
- csepptöltésre kapcsolás a teljes töltöttség elérésekor
- az adapterek a teszterrel és a regeneráló készülékkel kompatibilisek

Töltőállomások
MLS-433R

MLS-433W



A MINT akkumulátor regeneráló készülékkel használt NiCd
és NiMH akkumulátorokat (1,2V-24V) frissíthet fel. A készü-
lék a feltöltés-kisütés ciklus többszöri ismétlésével megszün-
teti a memória effektust.

- mikroprocesszor vezérelt töltés kisütő impulzussal
- automatikus feszültség felismerés
- töltő és kisütési áram 3,5 A-ig állítható
- akkumulátor hőmérséklet figyelés

- egyszerű kezelés menüből
- cserélhető adapterek, mint a töltőállomás esetében
- hibakijelzés rövidzár esetén
- hangjelzés hibás polaritás esetén
- mélykisülés utáni töltés
- maximum 10 töltési ciklus állítható

Akkumulátor teszterek

Teszter

MLS-233R-TF

Az új MINT akkumulátor teszter több NiCd / NiMH 1,2V-24V és Li-ion /Li-Po 3,6V-33V akkumulátor egyi-
dejű tesztelésére lett kifejlesztve. A készülék kisütéssel méri a feltöltött akkumulátor kapacitását.

- mikroprocesszor vezérelt kisütés
- feszültségfüggő lekapcsolás Li-ion akkumulátoroknál
- kisütési áram 0,1-3,5 A között állítható
- akkumulátor hőmérséklet figyelés
- egyszerű kezelés menüből
- cserélhető adapterek, mint a töltőállomás esetében
- hibakijelzés rövidzár esetén
- hangjelzés hibás polaritás esetén
- hibás akkumulátor felismerés
- a házon kialakított mélyedéseknek köszönhetően jól egymásra
ültethetőek a készülékek

- mindössze 130 mm magas alapmodell

NiCd, NiMH és
Li-ion akkumulá-
torokhoz

Regeneráló készülék 
(csak NiCd vagy NiMH)

ALTG-24-1ZL

Több akkumulátor egyidejű frissíté-
sére alkalmas kivitelben is kapható



Akkumulátor 
töltőállomások és teszterek
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Töltő adapterek (választék)

Cikkszám
LAE 2/10MT
MINT 12V
NiCd/NiMH

Cikkszám
LAE 3/401MT
MINT 
AWPA-108
10,8V Li-Ion

Cikkszám
LAE 3/403MT
MINT 
AWPA-144
14,4V Li-Ion

Cikkszám
LAE 3/402MT
MINT 
AWPA-180
18V Li-Ion

Cikkszám
LAE 2/101
Atlas Copco 
System 3000
9,6/12V NiCd

Cikkszám
LAE 3/10
Atlas Copco 
18V Li-Ion

Cikkszám
LAE 3/101
Atlas Copco 
30V Li-Ion

Cikkszám
LAE 1/032
Bosch Exact
NiCd

Cikkszám
LAE 3/033
Bosch
14,4V Li-Ion

Cikkszám
LAE 3/034
Bosch
18V Li-Ion

Cikkszám
LAE 3/220
Cleco 
26V Li-Ion

Cikkszám
LAE 2/051
Fein
12V NiCd

Cikkszám
LAE 2/21
Makita Makstar 
24V NiCd

Cikkszám
LAE 3/026
Makita Makstar 
18V Li-Ion

További adapterek rendelésre


