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* Waga bez baterii
   Waga akumulatora Milwaukee 2Ah = 0,43 kg
   Waga akumulatora Milwaukee 5Ah = 0,72 kg

SPECYFIKACJA



AKCESORIA



Większa pamięć - bez potrzeby zgrywania
procesów wkręcania aż do tygodnia 
(pamięć dla 15 000 procesów wkręcania, 
500 przebiegów)

Funkcja “Stay Alive” - zapobiega zrestartowaniu podczas
wymiany akumulatora, co zapewnia oszczędność czasu i kosztów 

Kolorowe diody LED - kolorowe kontrolki na urządzeniu
dla dodatkowej wizualizacji statusu narzędzia 

Wszechstronne - pełna kompatybilność
ze wszystkimi platformami sterowania
globalnego Cleco

 

Trwałe - wytrzymałe narzędzie do pracy w linii 
montażowej (test na upadek z wysokości 5 stóp)

Ergonomiczne - redukuje zmęczenie operatora, 
zapewniając jednocześnie wyjątkową moc

Niezawodne - czas pracy wydłużony do ok.  
500 000 cykli pomiędzy konserwacjami 

Łatwe w użyciu - duży interfejs użytkownika 
umożliwia łatwe zaprogramowanie pracy na 

narzędziu, bez potrzeby używania sterownika

NAJLEPSZE NARZĘDZIE DO NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKÓW
Nowe bezprzewodowe wkrętarki Cellcore są przemyślane aby spełnić swoją rolę w trudnych warunkach pracy. 

ŁATWE W OBSŁUDZE I  WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA.  

 

CECHY PRODUKTU



Próg momentu obrotowego dla zmiany prędkości

Nowość
od wersji 202

INTERFEJS



STRUKTURA MENU



STRUKTURA MENU

Oszczędności kosztów - 10 narzędzi = 1 kontroler.

Kompaktowy - Zaoszczędź miejsce na linii
produkcyjnej z naszym małym kontrolerem
(4.5 ”vs 10.5” GC-400)

Inteligentny - 19 strategii dokręcania

Łatwy w użyciu - uruchamiany zdalnie
 lub za pomocą dodatkowego wyświetlacza
podłączonego do wbudowanego wyjścia wideo

Wszechstronny - kompatybilny ze starszymi
wersjami LiveWire i I-Wrench

Zwiększ czas pracy bez przestojów — szybka
wymiana danych poprzez CompactFlash



KOMPATYBILNOŚĆ z mPro200
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Inputs &
Outputs:
• 2x Fieldbus
• 2x Ethernet
• 2x Serial RS-232
• 3x USB
• 1x VGA Output
• 8x 24V I/O



USTAWIENIA BLUETOOTH

1. Aktywuj komunikację Bluetooth w sterowniku mPro200GC-AP

2. Rozpocznij parowanie

3. Włącz w narzędziu opcję
skanowania w poszukiwaniu sieci.

4. Przypisz narzędzie do sieci
podając numer narzędzia

5. Zainstaluj narzędzie
wybierając je na ekranie
sterownika w „Liście narzędzi”



1. Eksportuj wykresy momentu obrotowego wybierając w menu „U�lity”

2. Tworzony jest jeden folder z ostatnimi 500 wykresami

3. Dla każdego wykresu tworzony jest plik .csv i .svg

Pliki .svg można otwierać
w przeglądarce Internet Explorer

Eksport wykresów momentu
obrotowego obsługiwany jest 
tylko w trybie „fast-app”

EKSPORT WYKRESÓW MOMENTU



W mPro aplikacje można wybierać za pomocą narzędzia

WYBÓR APLIKACJI

1. Aktywuj wybór aplikacji sterownika za pomocą menu w narzędziu

2. Użyj strzałek w górę/w dół na narzędziu do wyboru aplikacji



DODATKI I AKTUALIZACJE

Bezprzewodowe
narzędzia montażowe

Narzędzia produkcyjne

ŁATWE w użyciu. TRUDNE do uszkodzenia.



Narzędzia produkcyjne
Narzędzia akumulatorowe

o wysokim momencie obrotowym

Wysoki moment obrotowy: zakres 39-2000 Nm

Trwałe: mul�plikator momentu Norbar 22:1

Kompatybilne z globalnymi sterownikami Cleco

Łatwe w użyciu: tworzenie programów na narzędziu (do 2000 Nm)

ŁATWE w użyciu. TRUDNE do uszkodzenia.



Wprowadzenie standardowego produktu
na rynek w drugim kwartale 2020 r.

Zakres momentu
obrotowego

(Nm)

Zakres momentu
obrotowego

(�-lb)

Prędkość
obrotowa

Waga

Zakres momentu
obrotowego

(Nm)

Zakres momentu
obrotowego

(�-lb)

Prędkość
obrotowa

Waga

Model

Model

min. max. min. max. obr./min. kg lb

min. max. min. max. obr./min. kg lb

CellCore WYSOKI MOMENT - SPECYFIKACJA



SPECYFIKACJA

Wprowadzenie standardowego produktu
na rynek w drugim kwartale 2020 r.

Dostępne w pierwszym kwartale 2020 r.

Osłony głowic kątowych

Osłony wyświetlaczy

Osłony korpusów pistoletowych

Model

Zakres momentu
obrotowego

(Nm)

Zakres momentu
obrotowego

(�-lb)

Prędkość
obrotowa

Waga

min. max. min. max. obr./min. kg lb
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