
Kwaliteitscontrole 
op elke plaats. 
Prestaties op elk 
moment.
De nieuwe CP86-serie 
draadloze momentsleutels met 
CPLinQ*

*  CPLinQ is alleen beschikbaar voor  
C- en CQ-versies.



CP86-serie

Een reeks innovatieve snoerloze 
momentsleutels ontworpen om uw 
dagelijkse uitdagingen aan te gaan!
Klanten vroegen om een oplossing waarin elk van de volgende kwesties 
optimaal wordt aangepakt:
Toerental
om de mobiliteit te vergroten bij het 
werken zonder compressor en luchtslang 
in het veld.

Veiligheid
om het risico op vermoeidheid, 
ongemak en letsel te verminderen.

Betrouwbaarheid
om de precisie te verbeteren en zo een 
nieuw kwaliteitsniveau te implementeren 
in het veld.

De belangrijkste industrieën

EnergieopwekkingOlie en gas Mijnbouw Zware voertuigen

Maar ook
Spoorweg- en overig rijdend 
materieel

Landbouwmachines

Scheepswerven

Bouw

ZO ZAG DE NIEUWE CP86 HET LICHT!

Langer gebruik dankzij,
de duurzame en compacte  
CP-accu.

Verbonden met CPLinQ
het beveiligen van uw proceskwaliteit met het 
verzamelen van gegevens en het instellen van 
telreeksen.

Precies, compact en licht.



MAXIMALE PRODUCTIVITEIT
Met het hoogste koppel en het hoogste op de markt verkrijgbare precisieniveau voor boutverbindingen, bereikt 
de CP86 ongeëvenaarde prestaties.

Grote prestaties,  
hoge precisie

Aanhalen met het juiste moment, 
onder de juiste hoek

Verhoogde mobiliteit 
dankzij de compacte accu 

van 36 V/2,5 Ah

Controle en 
proceskwaliteit in 

het veld
Gegevensverzameling,  

instellen van telreeksen en 
onderhoudsschema

Een prestatierecord

Uitsluitend 
5,3 kg*

Lichtgewicht constructie, 
dankzij de compacte CP-accu.

Tot
8100 Nm

Indrukwekkend koppel voor 
optimale prestaties, dankzij 
de speciale tandwielkast.

+/- 4% 
precisie**

Dankzij de tandwielkast van 
de CP86 kunt u een hogere 

aanhaalprecisie bereiken, bij een 
constante herhaalbaarheid.

250 
cycli*

voordat de accu moet 
worden vervangen; optimaal 

voor extra mobiliteit.
* Voor de CP8613-versie
** Gebaseerd op een starre verbinding van 15° bij nominaal koppel

Met de CP8613CQ ben ik er zeker van dat mijn team veilig werkt.
Das Het is een perfecte oplossing voor mobiliteit en procesbeheersing, die nu een bindend onderdeel vormen van onze nieuwe 
proces- en traceerbaarheidsnormen. Het zijn echter de veiligheidsfuncties die het gereedschap de juiste keuze maken voor onze 
raffinaderij. De tweede startknop en de vergrendeling zijn cruciaal voor de veiligheid van de gebruiker.
Veiligheids- en kwaliteitsmanager bij een bedrijf in de olie- en gasindustrie – CP8613CQ

Olie en gas

Nu kan ik ervoor zorgen dat mijn teams voldoen aan de toepassingsvereisten van specifieke taken. 
De CP86, verbonden met CPLinQ, helpt mij de taak van de operator veilig te stellen, met behulp van een telreeks uit de  
P-Set-bibliotheek, waardoor ik de noodzaak van herstelwerk kan voorkomen. In onze markt is productiviteit belangrijk, dus snelheid 
is cruciaal!
Productiemanager bij een wereldwijd mijnbouwbedrijf – CP8613CQ

Mijnbouw

In onze industrie is mobiliteit van cruciaal belang, vooral wanneer er bovenin de toren en gondel wordt gewerkt. Naarmate windparken 
groter worden en het aantal bouten per toren toeneemt, worden duurzaamheid van gereedschap en kwaliteitscontrole essentieel.  
Ik gebruik de Connected-versie van de CP86 om zeker te zijn van de kwaliteit van mijn werk en om al op locatie te kunnen 
rapporteren voor een hogere klanttevredenheid.
Onderhoudsmanager bij een bedrijf in de hernieuwbare energie – CP8626CQ

Hernieuwbaar

Gebruiksgemak zonder compromissen op het 
gebied van veiligheid 
Moeiteloos en veiliger te gebruiken in vergelijking met een standaard slagsleutel

Reactiearm voor 
automatische 
ontgrendeling

Tweede startknop Temperatuurregeling
ter vermindering van het gevaar 

van oververhitting



HOUD DE CONTROLE, GARANDEER KWALITEIT!
CPLinQ is een toepassing die specifiek is bedoeld voor managers die processen en kwaliteit  

in het veld willen beheersen om de productiviteit verder te verbeteren.

* CPLinQ is alleen beschikbaar voor C- en CQ-versies.

Ontworpen voor gebruiksgemak!
 Bespaar tijd bij elke taak

 Minder fouten en herstelwerk

 Sneller weer aan de slag 

 Versterk de kwaliteitsnormen van het bedrijf

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


CP CARE verlengt de levensduur van uw gereedschap met wel 20%!

Neem contact op met uw dealer voor meer informatie

Verbeter de bescherming met een CP Care Preventive Maintenance-contract, 
inclusief kalibratie 

 Verbeter de beschikbare machinetijd     
 behoud de kwaliteit, verminder de hoeveelheid herstelwerk 
 Optimaliseer het onderhoudsbudget

OLED-display!
Geniet van een intuïtieve interface met een hoge resolutie, hoge helderheid 
en echte kleuren... voor een duidelijk overzicht van uw belangrijke informatie.

OPTIMAAL BEHEERSEN VAN PROCESSEN EN 
KWALITEIT IN HET VELD

« Met het verzamelen van data, 
het instellen van reeksen en het 

onderhoudsschema is CPLinQ 
de perfecte oplossing om de 

kwaliteit van uw werk in het veld 
veilig te stellen! »

Christophe Roland, 
Product Manager bij 
Chicago Pneumatic

Neem volledige controle 
over uw aanhaalwerk en de 

telreeksen met:
P-Set-bibliotheek waarin de specifieke 

vereisten voor elke taak zijn opgenomen
Telreeksen voor 100% garantie op het 

aanhaalwerk met 0% herstelwerk

Rapport uitbrengen over 
uw opdrachten

Aanhaalrapportage om snel rapport 
uit te kunnen brengen en gegeven te 

kunnen exporteren

Uw gereedschap onderhouden
Verminder het risico op defecten met: 

> Actieve opvolging op de status  
van het gereedschap

> Waarschuwing gebruiksparameters 
> Onderhoudsschema

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


cp86.cp.com

4 modellen beschikbaar  
met 3 versies aangesloten

M
od

el
le

n

CP8613 
tot 1300 Nm

CP8626 
tot 2600 Nm

CP8641 
tot 4100 Nm

CP8681 
tot 8100 Nm

Presteren 
Standalone

Controle & onderhoud 
C - Connected 

Controle,  
onderhoud & rapportage 
C - Connected Quality 

Geïnteresseerd? 
Vraag om technische 
details!

Nu bekijken 
Demo afspraak 
maken!

Ga voor meer informatie over CP86 en CPLinQ naar
cp86.cp.com

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



