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aletinde 
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CP8854 Serisi 
1/2″ bataryalı darbeli 
sıkıcılar



CP8854 serisi

Hafif araçlar için lastik 
değiştirme ve servis 
uygulamalarında benzersiz 
bataryalı sıkıcı
2'si 1 arada benzersiz teknoloji, pnömatik darbeli el aletinin 
hafif ve kompakt performansını bataryalı bir el aleti içinde 
sunar.

Ana Endüstriler

Lastik atölyesi OEM

Lastik atölyesi müşterileri, yüksek performansa 
ihtiyaç duydukları için pnömatik el aletleri kullanır... 
ancak bu, mobiliteyi ve esnekliği sınırlar.

BU NEDENLE CP8854'Ü TASARLADIK.

İkiz çekiç mekanizmasının performansını 
gelişmiş fırçasız elektrikli kömürsüz 
motor avantajlarıyla birleştirir.

Her bir
Binek otomobili

Kamyonet

Van

SUV



Yüksek verimlilik
Sınıfında benzersiz olan CP8854, bir pnömatik el aletiyle aynı 
performansı sunmakla birlikte bataryalı bir el aletinin mobilite 
avantajlarını sunar.

Yüksek 
performans

774 ft.lb / 1050 Nm 

Ters yönde tork

4500 RPM 
Standart bir darbeli 
sıkıcıdan 2 kat daha 

yüksek

Aşırı sıkmaya 
son

88 ft.lb / 120 Nm 
Tork Kontrolü 

 ileri yönde

Genişletilmiş 
mobilite

18 V/2.5 Ah - 45 Wh 
Yüksek güç, kompakt 

boyut, batarya 
değiştirilmeden önce 250 

döngü

Elle sıkmaya 
son

Konforlu yaklaşım 
işlevi

CP8854 lastik tamircimin 
sorunlarını çözüyor!

Lastik teknisyenleri günlük işleri için 
daha fazla bataryalı el aleti talep 
ediyor ancak CP8854'ü keşfedene 
kadar düşük titreşim ve gürültü 
seviyeleri ile kompakt ve hafif 
performans sunabilecek bir çözüm 
bulamamıştım!

Atölye yöneticisi

OEM

Sahada proses kalitesinden 
emin olmak için kontrol ve 
güvenli sıkma!

Yerleşik kapatma özelliği sayesinde 
aşırı sıkma riski olmadan huzurlu bir 
şekilde çalışmamı sağlıyor.

Lastik atölyesi yöneticisi

Lastik atölyesi

Pazarda ilk!
Elektrikli fırçasız motorlu ikiz çekiç mekanizması.

Bu benzersiz 2’si 1 arada teknoloji pnömatik el aletlerinin 
en iyi özellikleri ile kablosuz bir el aletinin mobilite 
avantajlarını bir araya getiriyor

25%
 DAHA HAFİF

5.51 lbs / 2,5 kg

DAHA AZ TİTREŞİM

9.3 m/s²

DAHA AZ GÜRÜLTÜ

87 dB(A)

Ergonomi, konfor ve güvenlik 
Sınıfında en düşük titreşim ve gürültü seviyeleri.

Düşük gürültü 
seviyeleri

87 dB(A) ses basıncı 
Standart bir darbeli 

sıkıcıdan %25 daha sessiz*

Düşük titreşim 
seviyesi

9,3 m/s2 titreşim 
Standart bir darbeli 

sıkıcıdan %25 daha iyi 
konfor*

Kompakt
7.44 inç / 180 mm 

Mükemmel manevra 
kabiliyeti için %20 

daha küçük*

Hafif
5.51 lbs / 2.5 kg 

Standart bir 
darbeli sıkıcıdan
%25 daha hafif*

*Karşılaştırma, piyasada bulunan çeşitli 1/2" bataryalı darbeli sıkıcılarla yapılan laboratuvar testlerini esas almaktadır.

Kompaktlık 
Yüksek dayanıklılık 
Performans 
Kolay ve hızlı ikiz 

çekiç yağlama



www.cp.com

Aksesuarlar

Demo talep edin4 opsiyon mevcuttur

 Tork anahtarı 
CP8915/CP8817

CP8854 Paketi 18V* 
1/2″ Kısa örs

CP8854 Sadece Gövde 
(Aküsüz)
1/2″ Kısa örslü darbeli 
sıkıcı - sadece gövde 
(aküsüz)

İlginizi çekti mi? 
Teknik detayları isteyin!Şimdi izle

CP8854-2 Paketi 18V* 1/2″ 
Uzun örs

CP8854-2 Sadece Gövde 
(Aküsüz)
1/2″ Uzun örslü darbeli sıkıcı - 
sadece gövde (aküsüz)

*Takımlar şunlarla birlikte gelir: 1 el aleti, 2 batarya grubu - 18 V 2.5 Ah, 1 şarj aleti - 18 V, 1 Chicago Pneumatic yumuşak çanta ve 1 koruyucu lastik kılıf.

Batarya grubu 
CP18XP25 
18 V 2.5 Ah

Batarya şarj aleti 
CP18-36CH

  Koruyucu kapak 
CP8854 Lastik kılıfı

  1/2″ Darbeli 
soketler

www.cp.com/tr-tr

https://cp8854.cp.com
https://cp8854.cp.com
https://qr.cp.com/cp8854-technical-sheet
https://qr.cp.com/CP8854 



