
Controle de 
qualidade em 
qualquer lugar. 
Desempenho a 
qualquer momento.
As novas chaves de torque da 
série CP86 com CPLinQ*



Projetado para facilidade de uso!
Economize tempo em cada operação                    
Reduza erros e retrabalho
Volte ao serviço mais rapidamente
Reforce os padrões de qualidade da empresa

MANTENHA O CONTROLE, 
QUALIDADE GARANTIDA!
O CPLinQ é um aplicativo especialmente 
dedicado a gerentes que buscam controlar 
processos e qualidade em campo para 
melhorar ainda mais a produtividade.

* O CPLinQ está disponível apenas para as versões C e CQ.

market://details?id=com.cp.cplinq
https://apps.apple.com/app/app-store/id1547288636


Série CP86 
Uma gama de chaves dinamométricas sem 
fio inovadoras projetadas para 
atender aos seus desafios diários! 
Os clientes solicitaram uma solução que possa ajudá-los a otimizar:
Velocidade
para aumentar a mobilidade 
ao trabalhar sem compressor 
e mangueira de ar no campo.

Segurança
para reduzir o risco de fadiga, 
desconforto e lesões.

Confiabilidade
para melhorar a precisão a fim de 
implementar um novo nível de 
qualidade no campo.

Indústrias principais

Petróleo e 
Combustível Mineração Gerador de  

energia

FOI ASSIM QUE NASCEU O NOVO CP86!

Mas também
Ferrovia e Material 
Circulante

Equipamentos agrícolas

Estaleiro

Construção

Operação estendida 
graças à bateria CP 

compacta e de longa duração.

Conectado com CPLinQ
garantindo a qualidade do seu 

processo com coleta de dados e 
configuração da sequência de 

contagem.

Preciso, compacto,
e leve

Veículos pesados 



Máxima produtividade
Com o maior torque e nível de precisão do mercado de aparafusamento, 
o CP86 atinge desempenhos inigualáveis.

Alto desempenho e 
precisão

Torque e aperto angular

Mobilidade 
estendida

Bateria compacta 
36V/2.5Ah 

Controle e qualidade 
do processo em 

campo
Coleta de dados, 

configuração da sequência 
de contagem e 
cronograma de 

manutenção

Facilidade de uso sem comprometer 
a segurança 
Fácil e seguro de usar em comparação com uma chave de impacto padrão 

Liberação 
automática braço 

de reação

Segundo botão iniciar Controle de 
temperatura

para reduzir o risco de 
superaquecimento

Com o CP8613CQ, tenho Certeza que minha equipe está 
operando com segurança. 
É uma solução perfeita para mobilidade e controle de processos, que agora são 
obrigatórios para nossos novos requisitos de processo e rastreabilidade. São 
os recursos de segurança da ferramenta, no entanto, que  tornam a escolha 
certa para nossa Usina de Refinação. O segundo botão de partida e o armário são 
crucias para segurança.
Gerente de qualidade em uma empresa de operação de petróleo e 
combustível - CP8613CQ

Petróleo e Combustível

Agora posso garantir que minhas equipes estejam seguindo os 
requisitos do aplicativo para operações específicas. 
O CP86, conectado ao CPLinQ, me ajuda a proteger o trabalho do operador 
usando a biblioteca P-Set com uma sequência de contagem, permitindo eliminar 
a necessidade de qualquer retrabalho no trabalho. Em nosso mercado, a 
produtividade é importante, então a velocidade é fundamental!
Gerente em uma  mineradora global - CP8613CQ

Mineração

Em nossa indústria, a mobilidade é vital, especialmente ao trabalhar na torre 
superior e na nacele. À medida que os parques eólicos crescem em tamanho, 
juntamente com o número de parafusos por torre, a durabilidade das 
ferramentas e o controle de qualidade tornam-se essenciais. Eu uso a versão 
conectada do CP86 para proteger e relatar meus trabalhos em trânsito para maior 
satisfação do cliente.
Gerente de manutenção, empresa de energia renovável - CP8626CQ

Renovável

Um recorde de desempenho 

Contate o seu revendedor para mais informações

CP CARE Prolonga a vida útil da sua ferramenta 
em até 20%!
Aumente a proteção com um contrato de manutenção 
preventiva CP Care, que inclui calibração

Melhorar o tempo  Mantém qualidade, reduz retrabalho

Otimizar o orçamento de manutenção

11.7 
lbs (5.3 kg)

apenas* 
Construção leve, 

compacta devido à 
bateria CP.

Até
5970 ft.lb

(8100 Nm)
Torque de alto 
desempenho 

devido à caixa de 
engrenagens.

+/- 4% 
precisão**

A caixa de engrenagens do 
CP86 pode alcançar um 

aperto de alta precisão com 
repetibilidade constante.

250 
Ciclos*

Antes que a bateria 
precise ser trocada, 

ideal para mobilidade 
estendida.

*Para versão CP8613 (11.7 lbs / 5.3 kg). 
** Com base em junta rígida de 15° com torque nominal.

Solução de exibição OLED!
Desfrute de uma interface intuitiva com alta resolução, ótimo 
brilho e cores verdadeiras... para uma clara
de suas informações-chave.



OTIMIZE PROCESSOS E QUALIDADE EM CAMPO

Controle seu aperto e
sequência de contagem com:

Biblioteca P-Set com
requisitos de cada trabalho

Sequência de contagem para 100%
de garantia de aperto e 0% de retrabalho

Reporte seus trabalhos
Relatório de aperto para um relatório 

rápido e exportação de dados

Manutenção da sua ferramenta
Diminua o risco de quebra com: 

> Gerenciamento de acompanhamento do
status da ferramenta 

> Alerta de operação
> Cronograma de manutenção

« Com coleta de dados, 
configuração de sequência e 
cronograma de manutenção, 

o CPLinQ é a solução
perfeita para proteger seus 

trabalhos em campo! » 
Christophe Roland,  

Gerente de Produto,  
Chicago Pneumatic

market://details?id=com.cp.cplinq
https://apps.apple.com/app/app-store/id1547288636


Saiba mais sobre CP86 e CPLinQ em

www.cp.com

4 modelos disponíveis com 
3 versões conectadas

M
od

el
os

CP8613 
até 1300 Nm / 

960 ft.lb

CP8626 
até 2600 Nm / 

1910 ft.lb

CP8641 
até 4100 Nm / 

3020 ft.lb

CP8681
até 8100 Nm / 

5970 ft.lb

Executar 
Estar sozinho

Controle e Manutenção    
C - Conectado

Controlar, Manter e Reportar    
C - Qualidade conectada 

Interessado? 
Peça por detalhes 
técnicos!

Assista 
agora 

https://qr.cp.com/CP86
https://qr.cp.com/CP86
https://qr.cp.com/CP86-video



