
VENTIL-BETJENER

UTSTYR
• Koffert
• 2x ladbare Li-Ion batteri
• Lader
• Bruksanvisning

TEKNISK INFORMASJON
MODELL

Max. Moment

Hastighet (tomgang)

LxBxH (mm)

Vekt (excl. Moment arm)

Firkant pipe

TB300SD
300 Nm

120 1/min

285 x 58 x 220

3,5 kg

3/4“

TB900SD
900 Nm

52 1/min

315 x 68 x 220

4,2 kg

3/4“

TILVALG
Moment arm
• varmgalvanisert stål

Teleskopisk forlenger 
• Lengde: 790 mm – 1400 mm
• Rustfritt stål
• Betjeningsfirkant: 27/32; 12/14

 (Elektrolytisk galvanisert støpejern)
• Maskin tilkopling: 3/4”
 
Rundeteller
• 8-siffer LCD-Display
• Lithium batteri
• IP54
• Vedlikeholdsfri
• Reset-knapp

Nett adapter
• 220V
• Ledning: 5m

KETTLER GmbH

info@kettlerweb.de
www.kettlerweb.de

AVK Norge AS

Hågasletta 7
N-3236 Sandefjord
Norge
Telefon: +47 33 48 29 99
avk@avk.no
www.avk.no
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Ikke akkurat det du leter etter?
Kontakt oss!

Våre medarbeidere hjelper deg
gjerne med individuelle løsninger.

Notice
Additional information is available in our detailed catalogue.
You will find the corresponding download link on our website www.kettlerweb.de



ventil-betjener

EKSTRA HØYT MOMENT OG RPM 
OMRÅDE

Planet girboksen, 4-trinns og et delikat 
reguleringssystem gjør KETTLER-torcbrain 
raskere og kraftigere når det virkelig gjel-
der. Sikkerhetsfunksjonen gjør at man vil 
aldri oppleve slag eller vibrasjoner med 
en KETTLER-torcbrain. 

LETTVEKT KONSTRUKSJON

Ved å bruke komponenter av høy kvali-
tet og en girboks som er montert med  
anti-friksjonslager, er KETTLER-torcbrain 
ganske enkelt mindre og lettere enn 
andre Ventil-betjenere på markedet.

OPTIMAL MOBILITET

KETTLER-torcbrain er som standard 
utstyrt med to kraftige Li-Ion- 
batterier, som muliggjør konstant 
drift under din daglige rutine, mens 
et nettadapter er tilgjengelig som et 
tilvalg. Li-Ion kraft og lett konstruks-
jon i kombinasjon med et optimalt 

roterende verktøy gjør 
KETTLER-torcbrain til  
et av de mest fleksi-
ble ventil-betjenerne 
på markedet. 

KETTLER-torcbrain oppfyller alle krav til en 
mobil og hendig elektrisk ventil-betjener. 

Kettler-torcbrain er strømforsynt fra et 
oppladbart Li-Ion batteri og kan generere 
opptil 300 Nm eller 900 Nm dreiemoment. 
Torcbrain er vedlikeholdsfri og kan utsty-
res med en teleskopisk stang, fleksibelt 
ledd, og utallige adapter. Alle tilvalg er 
tilgjengelig i rustfrie materialer.


