
BATERIJSKE HIDRAVLIČNE PREŠE
NOVA GENERACIJA 

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EK50ML : BATERIJSKA MEHANSKA PREŠA : 0,14 – 50 mm²

KARAKTERISTIKE

Zelo lahko upravljanje zahvaljujoč „Power sense“ tehnologiji

Elektronska kontrola delovanja orodja

Ergonomično dvokomponentno ohišje

LED osvetlitev delovnega prostora

Avtomatska povrnitev čeljusti, ročna po potrebi

Servisni interval 35000 stiskov – LED kontrola

Hitra menjava čeljusti

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja ……………………………………… 15kN

Območje stiskanja …………………………….. 0,14 – 50mm²

Čas stiskanja ……………………………………… cca. 1,5s

Število stiskov …………………………………... cca. 300/10mm²,Cu

Baterija …………………………………………….. 10,8V; 1,5Ah; Li-Ion

Čas polnjenja …………………………………….. cca. 40min

Teža z baterijo …………………………………… 0,96 kg

Delovanje pri temp. ………………………….. -10 do +40°C

ČELJUSTI

Serija 50

DOBAVA

Orodje s čeljustjo za stiskanje izoliranih kontaktov 0,5-6mm²,  baterija,

polnilec in navodila v kovčku. Ostale čeljusti serije 50 se naročajo 

posebej!

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EK50ML : BATERIJSKA MEHANSKA PREŠA : 0,14 – 50 mm²

ČELJUSTI SERIJE

R501 stiskanje kabelskih čevljev normalne izvedbe 0,75 -2,5mm²

R502 stiskanje kabelskih čevljev normalne izvedbe 4-10mm²

R504 stiskanje kabelskih čevljev normalne izvedbe 6-16mm²

R505 stiskanje kabelskih čevljev normalne izvedbe 16-25mm²

D504 stiskanje kabelskih čevljev DIN izvedbe 6-16mm²

D505 stiskanje kabelskih čevljev DIN izvedbe 16-25mm²

M50154 stiskanje kabelskih čevljev za masivne vodnike 1,5-4mm²

M50610   stiskanje kabelskih čevljev za masivne vodnike 6-10mm²

Q501 stiskanje varjenih kabelskih čevljev DIN 0,5-10mm²

AE501 stiskanje tulcev 0,14-10mm²

AE502 stiskanje tulcev 10-25mm²

AE503 stiskanje tulcev 35-50mm²

IS5071 stiskanje izoliranih kabelskih čevljev  in tulcev 0,5 – 6mm²

IS5072 stiskanje izoliranih kabelskih čevljev in tulcev 10 – 16mm²

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EKWF120ML – baterijska hidravlična preša za tulce: 6 -120 mm²

OPIS:

EKWF120ML – optimalni rezultati zahvaljujoč kvadratnemu stiskanju. Novo 
razvito baterijsko hidravlično orodje za stiskanje tulcev bo poenostavilo vaše 
delo in hkrati zagotovilo optimalno kakovost stiskanja.

Enostavno in varno stiskanje z inovativno tehnologijo. Natančno stiskanje z 
lamelnimi kalupi zagotavlja optimalno porazdelitev sile po celotnem obsegu. 
Do dolžine tulcev 32mm se opravi le en stisk.

UPORABA:

Za neizolirane DIN tulce, izolirane enojne in dvojne tulce kot tudi za tulce 
kratkostičnih zaščitnih vodnikov.

Ne potrebujemo dodatnih izmenljivih nastavkov, ker se mehanizem prilagaja 
obliki in velikosti tulca.

Majhna teža, enoročno upravljanje, avtomatska vrnitev bata ob končanem 
stiskanju, ročna zaustavitev bata ob vračanju, LED osvetlitev delovnega 
prostora, spremljanje podatkov orodja preko LED.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

Obseg stiskanja ……………………………………… 6 -120 mm²

Hod bata ……………………………………………….. 19 mm

Sila stiskanja ………………………………………….. 10 – 40 kN

Čas stiskanja ………………………………………….. 1 – 5 s ( odvisno od preseka)

Vrtljiva glava ………………………………………….. 350°

Baterija ………………………………………………….. 10,8V; 1,5Ah; Li-Ion

Čas polnjenja ………………………………..……….. cca. 40 min

Teža z baterijo ……………………………………….. 1,96 kg

Temperatura del. okolja ……………………….... -10 do + 40°C

ART. ŠT. EKWF120ML

DOBAVA:

Stiskalno orodje, polnilec, 1 baterija, kovček

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EKP1 ML : BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA : 0,14 – 16 mm²

» Osnovno orodje – Klauke PRO-serije
» Enostavna zamenjava stiskalnih glav

KARAKTERISTIKE

» Enoročno upravljanje
» Ergonomično dvokomponentno ohišje z mehkimi linijami za udobno in varno  

delo
» Lahkotno delo zaradi majhne teže
» Zmogljiva 10,8V Li-Ion baterija s kontrolo napolnjenosti
» Kratek stiskalni čas

» Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje energije in varnostni 
vidik

» Avtomatska povrnitev ob končanem ciklu
» Ročna povrnitev v slučaju potrebe

» Multifunkcijska LED za spremljanje orodja
» Okolju prijazno biorazgradljivo hidravlično olje

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja ……………………………………… 10kN

Hod bata …………………………………………… 9mm
Območje stiskanja …………………………….. 0,14 – 16mm²
Čas stiskanja ……………………………………… cca. 2s

Število stiskov …………………………………... cca. 230/10mm²,Cu
Baterija …………………………………………….. 10,8V; 1,5Ah; Li-Ion
Čas polnjenja …………………………………….. cca. 40min
Teža z baterijo …………………………………… 1,2kg
Delovanje pri temp. ………………………….. -10 do +40°C

ČELJUSTI
Kompatibilno z vsemi stiskalnimi glavami Klauke PRO-serije : KP303, …

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EK 15/50 ML : BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA: 0,14 – 50 mm²

» Robustna glava – dolga življenjska doba
» Optimalno stiskanje zaradi paralelne postavitve čeljusti

KARAKTERISTIKE

» Odprta vrtljiva glava
» Enoročno upravljanje

» Ergonomično dvokomponentno ohišje z mehkimi linijami za udobno in 
varno delo

» Lahkotno delo zaradi majhne teže

» Zmogljiva 10,8V Li-Ion baterija s kontrolo napolnjenosti
» Kratek stiskalni čas

» Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje energije in
varnostni vidik

» Avtomatska povrnitev ob končanem ciklu
» Ročna povrnitev v slučaju potrebe

» Multifunkcijska LED za spremljanje orodja
» Okolju prijazno biorazgradljivo hidr. Olje

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja ……………………………………………….. 13kN
Hod bata ……………………………………………………..  9mm
Območje stiskanja ………………………………………. 0,14 – 50mm²
Čas stiskanja ……………………………………………….. cca.2s

Število stiskov …………………………………………….. cca. 230/10mm²,Cu
Baterija ………………………………………………………. 10,8V; 1,5Ah; Li-Ion
Čas polnjenja ……………………………………………… cca. 40min
Teža z baterijo …………………………………………….. 1,5kg
Delovanje pri temp. ……………………………………. -10 do +40°C

ČELJUSTI
Izmenljive čeljusti serije 50

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EK 35/4 ML : BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA: Cu  6 – 150 mm²
Al  10 – 70 mm²

KARAKTERISTIKE

- Ozka stiskalna glava – idealna za utesnjene prostore
- Izmenljive čeljusti serije 4
- Zaprta vrtljiva glava
- Enoročno upravljanje z vsemi funkcijami
- Ergonomično dvokomponentno ohišje (PVC, guma)
- Majhna teža
- Zmogljiva 10,8V Li-Ion baterija s kontrolo napolnjenosti
- Kratek čas stiskanja
- Zaustavitev motorja in avtomatska povrnitev ob končanju stiskanja
- Ročna povrnitev v slučaju potrebe
- Multifunkcijska LED za spremljanje orodja
- Okolju prijazno biorazgradljivo hidravlično olje

DOBAVA

Orodje v kovčku, baterija, polnilec

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja …………………………… 35 kN
Hod bata …………………………………   9 mm
Območje stiskanja ………………….. 6-150mm² (Cu), 10-70mm² (Al)
Čas stiskanja …………………………... 3-4s
Število stiskov …………………………. cca. 145 / 120mm²
Baterija …………………………………... RAML1: 10,8V; 1,5Ah; Li-Ion
Čas polnjenja ………………………….. 40 min
Teža ………………………………………… 1,6kg
Polnilec …………………………………… LGML1

ČELJUSTI

Izmenljive čeljusti serije 4, ozek stisk

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EK 35/4 – CFB/CFM                                                                
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA: 6 -150mm²(Cu), 10 -70mm²

V KOVČKU

» Skupno stiskalno območje 6 – 150mm²
» Ozka stiskalna glava – idealno za utesnjene prostore
» Zmogljiva 18V Li-Ion baterija, hitro polnjenje

Zagotovljen pooblaščen servis z originalnimi rezervnimi deli v Sloveniji!

KARAKTERISTIKE

» Prenos podatkov – bluetooth
» Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
» Zaprta vrtljiva glava
» Vgrajen senzor tlaka – optični in zvočni signal ob nepravilnem delovanju 

orodja
» Enoročno upravljanje
» Lahkotno delo zaradi majhne teže
» Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje energije in  

varnostni vidik
» Avtomatska povrnitev ob končanem ciklu
» Ročna povrnitev v slučaju potrebe
» LED prikazovalnik za spremljanje orodja

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja ……………………………………. 35 kN
Hod bata …………………………………………. 9mm
Območje stiskanja …………………………... 6-150mm²(Cu), 10-70mm²(Al)
Čas stiskanja ……………………………………. 3-4s
Število stiskov ………………………………….. Cca. 140/120mm² - Cu
Baterija BOSCH ………………………………… 18V; 2,0Ah; Li-Ion 
Baterija MAKITA .................................. 18V; 1,5Ah; Li-Ion
Čas polnjenja …………………………………… 15min
Teža z baterijo …………………………………. 2,4kg, brez baterije 2,0 kg
Delovanje pri temp. …………………………. -10 do +40°C

ČELJUSTI
Izmenljive čeljusti serije 4, ozek stisk

DOBAVA
Orodje, osnovna baterija, polnilec, navodila za uporabo, v kovčku

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 6-150mm², BATERIJA BOSCH, 18V; 2,0Ah; Li-Ion……………………………………........ EK354CFB

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 6-150mm², BATERIJA MAKITA, 18V; 1,5Ah; Li-Ion ……………………………………….. EK354CFM



EK 50/18 – CFB / CFM 
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA : 6 – 240 mm² (Cu)

10 – 185  mm² (Al)

» Za čeljusti po DIN 48083, stran 1
» Varno, udobno in hitro delo: IPS – inteligenčni stiskalni sistem
» Avtomatska zaustavitev ob vračanju: ARS 

KARAKTERISTIKE
» Prenos podatkov – bluetooth
» Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
» Odprta vrtljiva glava
» Vgrajen senzor tlaka – optični in zvočni signal ob nepravilnem delovanju
» Enoročno upravljanje
» Lahkotno delo zaradi majhne teže
» LED osvetlitev delovnega prostora
» Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje energije in varnostni 

vidik
» Avtomatska povrnitev ob končanem ciklu, ročna v slučaju potrebe
» LED prikazovalnik za spremljanje orodja

TEHNIČNI PODATKI
Sila stiskanja …………………………………………………… 50kN
Hod bata ………………………………………………………… 17mm
Območje stiskanja ………………………………………….. 6-240mm²(Cu), 10-185mm²(Al)
Čas stiskanja …………………………………………………… 5-6s
Število stiskov …………………………………………………. cca.160/150mm² Cu DIN
Baterija BOSCH ……………………………………………….. 18V; 2,0Ah; Li-Ion
Baterija MAKITA ……………………………………………… 18V; 1,5Ah; Li-Ion
Čas polnjenja …………………………………………………... 15min
Teža z baterijo …………………………………………………. 2,8kg
Delovanje pri temp. ……………………………………...... -10 do +40°C

ČELJUSTI
Izmenljive čeljusti serije 18, ozek stisk

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE

BATERIJSKA HIDR.PREŠA 6-185mm², BATERIJA BOSCH, 18V; 2,0Ah; Li-Ion …………………………………. EK5018CFB

BATERIJSKA HIDR.PREŠA 6-185mm², BATERIJA MAKITA, 18V; 1,5Ah; Li-Ion………………………………… EK5018CFM



EK 50/5 – CFB / CFM 
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA : 6 – 240 mm² (Cu)

10 – 150 mm²  (Al)

»   Zmogljiva preša serije MINI+ : do 240mm² (cevni KČ)
»   Varno, udobno in hitro  delo – sistem IPS
»   Do 95mm² čeljusti z obojestranskimi profili

KARAKTERISTIKE

»    Prenos podatkov – bluetooth
»    Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
»    Zaprta vrtljiva glava
»    Vgrajen senzor tlaka – optični in zvočni signal ob nepravilnem delovanju
»    Enoročno upravljanje
»    LED osvetlitev delovnega prostora
»    Lahkotno delo zaradi majhne teže
»    Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje energije in 

varnostni vidik
»    Avtomatska povrnitev ob končanem ciklu, ročna povrnitev po potrebi
»    LED prikazovalnik za spremljanje orodja

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja ……………………………………........... 50kN
Hod bata ………………………………………………….. 12 mm
Območje stiskanja …………………………………….. 6-240mm²(Cu),10-150mm²(Al)
Čas stiskanja ……………………………………………… 4-5 s
Baterija BOSCH ………………………………………….. 18V; 2,0Ah; Li-Ion
Baterija MAKITA ………………………………………… 18V; 1,5Ah; Li-Ion
Čas polnjenja …………………………………………….. 15 min
Teža z baterijo ……………………………………………. 2,4 kg
Delovanje pri temp. ……………………………………. -10 do + 40°C

ČELJUSTI

Izmenljive čeljusti serije 5, ozek stisk

DOBAVA
Orodje, baterija, polnilec in navodila za uporabo v kovčku

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE

BATERIJSKA HIDR.PREŠA 6-240mm², BATERIJA BOSCH, 18V; 2,0Ah; Li-Ion ……………………………………... EK505CFB 

BATERIJSKA HIDR.PREŠA 6-240mm², BATERIJA MAKITA, 18V; 1,5Ah; Li-Ion ……………………………………. EK505CFM



EKM 60/22 – CFB / CFM 
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA : 6 – 300 mm²(Cu)
V KOVČKU                                        10 – 300 mm²(Al)

» Skupno območje stiskanja 6 – 300mm²
» Ozka stiskalna glava – primerno za utesnjene prostore
» Avtomatska zaustavitev ob vračanju bata ( ARS )

Zagotovljen pooblaščen servis z originalnimi rezervnimi deli v Sloveniji!

KARAKTERISTIKE

» Prenos podatkov – bluetooth
» Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
» Zaprta vrtljiva glava
» Vgrajen senzor tlaka – optični in zvočni signal ob nepravilnem delovanju

orodja
» Enoročno upravljanje 
» LED osvetlitev delovnega prostora
» Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje z energijo in

varnostni vidik
» Avtomatska povrnitev ob končanem ciklu, ročna v slučaju potrebe
» LED prikazovalnik za spremljanje orodja

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja ……………………………………. 60 kN
Hod bata …………………………………………. 17,5 mm
Območje stiskanja …………………………… 6 – 300mm²(Cu), 10 - 300mm²(Al)
Čas stiskanja ……………………………………. 2 – 5 s
Baterija BOSCH ………………………………... 18V; 2,0Ah; Li-Ion
Baterija MAKITA ………………………………. 18V; 1,5Ah; Li-Ion
Čas polnjenja …………………………………… 15 min
Teža z baterijo ……………………………...... 3,0 kg
Delovanje pri temp. ………………………… -10 do + 40°C

ČELJUSTI
Izmenljive čeljusti serije 22, ozek stisk

DOBAVA
Orodje, osnovna in rezervna baterija, polnilec, navodila za uporabo,
v kovčku

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 6–300mm², BATERIJA BOSCH, 18V; 2,0Ah; Li-Ion ………………………………………….. EKM6022CFB

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 6-300mm², BATERIJA MAKITA, 18V; 1,5Ah; Li-Ion …………………………………………  EKM6022CFM

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EKM 60/22 – KLASIK
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA : 6 – 300 mm²(Cu)
V KOVČKU                                        10 – 300 mm²(Al)

» Skupno območje stiskanja 6 – 300mm²
» Ozka stiskalna glava – primerno za utesnjene prostore
» Avtomatska zaustavitev ob vračanju bata ( ARS )
* Možnost uporabe MAKITA baterije

Zagotovljen pooblaščen servis z originalnimi rezervnimi deli v Sloveniji!

KARAKTERISTIKE

» Zaprta vrtljiva glava
» Enoročno upravljanje 
» LED osvetlitev delovnega prostora
» Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje z energijo in

varnostni vidik
» Avtomatska povrnitev ob končanem ciklu, ročna v slučaju potrebe

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja ……………………………………. 60 kN
Hod bata …………………………………………. 17,5 mm
Območje stiskanja …………………………… 6 – 300mm²(Cu), 10 - 300mm²(Al)
Čas stiskanja ……………………………………. 2 – 5 s
Baterija KLAUKE ………………………… .…... 18V; 3,0Ah; Li-Ion
Čas polnjenja …………………………………… 60 min
Teža z baterijo ……………………………...... 3,0 kg
Delovanje pri temp. ………………………… -10 do + 40°C

ČELJUSTI
Izmenljive čeljusti serije 22, ozek stisk

DOBAVA
Orodje, baterija, polnilec, navodila za uporabo v kovčku

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 6–300mm², BATERIJA KLAUKE, 18V; 3,0Ah; Li-Ion ………………………………………….. EKM6022CL

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EK30IDML 
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA 6 – 120 (95) mm² Cu

» Manjša, lažja in enostavna
» Ena stiskalna forma za celoten obseg, ozka stiskalna glava
» Primerna za cevne (normal), finožične in varjene kč Cu, klase 2,5,6

KARAKTERISTIKE

» Brez dodatnih čeljusti
» Zaprta vrtljiva glava - 350°
» Enoročno upravljanje
» LED za osvetlitev delovnega prostora
» Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje energije in 

varnostni vidik
» Avtomatska povrnitev ob končanem stiskanju, ročna v slučaju potrebe
» LED prikazovalnik za spremljanje orodja

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja …………………………………………………………………….…….. 30 kN
Hod bata ……………………………………………………………………………….. 22 mm
Območje stiskanja …………………………………….….….. Cu: 6 – 120 (95) mm²
Čas stiskanja ……………………………….……… 2,5 – 5 s ( odvisno od preseka)
Baterija Klauke …………………………………………............ 10,8V;1,5Ah; Li-Ion
Čas polnjenja ………………………………………………………………………….. 40 min
Teža z baterijo ……………………………………………………………………….. 1,95kg
Delovna temp. okolja …………………………………………………… -10 do + 40°C

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 6-120 (95) mm², BATERIJA KLAUKE, 10,8V; 1,5Ah; Li-Ion ………………..……………. EK30IDML

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EKM 60 ID – CFB / CFM 
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA 10 – 240 mm² (Cu)

50 – 240 mm² (Al)

» Inovativen dvostopenjski teleskopski cilinder
» Ena stiskalna forma za celoten obseg
» Razvita za finožične vodnike VDE 0295, klasa 5
» Majhna teža

KARAKTERISTIKE

» Prenos podatkov – bluetooth
» Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
» Inovativen dvostopenjski teleskopski cilinder
» Brez dodatnih čeljusti
» Zaprta vrtljiva glava
» Vgrajen senzor tlaka – optični in zvočni signal ob nepravilnem delovanju
» Enoročno upravljanje
» LED za osvetlitev delovnega prostora
» Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje energije in 

varnostni vidik
» Avtomatska povrnitev ob končanem stiskanju, ročna v slučaju potrebe
» LED prikazovalnik za spremljanje orodja

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja …………………………………………………………………….. 30 – 60 kN
Hod bata …………………………………………………………………………….. 35,5 mm
Območje stiskanja ……………………….….. Cu: 10-240mm², Al: 50-240mm²
Čas stiskanja ……………………………….………… 2 – 7 s ( odvisno od preseka)
Baterija BOSCH ……………………………………………............ 18V;2,0Ah; Li-Ion
Baterija MAKITA …………………………………………………….. 18V;1,5Ah; Li-Ion
Čas polnjenja ………………………………………………………………………….. 15 min
Teža z baterijo ………………………………………………………………………….. 2,5kg
Delovna temp. okolja …………………………………………………… -10 do + 40°C

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 10-240 mm², BATERIJA BOSCH, 18V; 2,0Ah; Li-Ion ……………………………………. EKM60IDCFB

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 10-240 mm², BATERIJA MAKITA, 18V; 1,5Ah; Li-ion …………………………………. EKM60IDCFM

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EK 60/22 – CFB /CFM 
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA : 6 – 300 mm² (Cu), 10 – 300mm²(Al)

» Skupno stiskalno območje 6 – 300 mm²
» Ozka stiskalna glava – idealno za utesnjene prostore
»  Avtomatska zaustavitev ob vračanju bata – ARS

KARAKTERISTIKE

» Prenos podatkov – bluetooth ( možnost izpisa protokola)
» Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
» Zaprta vrtljiva glava
» Vgrajen senzor tlaka – optični in zvočni signal ob nepravilnem 

delovanju orodja
» Enoročno upravljanje
» Uravnotežen položaj orodja omogoča lahkotno upravljanje
» LED osvetlitev delovnega prostora
» Hitra zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje 

energije in varnostni vidik
» Avtomatska povrnitev ob končanem ciklu, ročna v slučaju potrebe
» LED prikazovalnik - displej za spremljanje orodja
„ ARS funkcija: s stisnjenim stikalom ob končanem stiskanju se bat ne 

vrne povsem v izhodiščni položaj – hitrejše delo ob večkratnem stiskanju,
varčevanje baterije

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja …………………………………………….. 60 kN
Hod bata ………………………………………………….. 17 mm
Območje stiskanja ……………………………………. 6-300mm²(Cu),10-300mm²(Al)
Čas stiskanja …………………………………………….. 3-5 s
Baterija BOSCH …………………………………………. 18V; 5,0Ah; Li-Ion
Baterija MAKITA ……………………………………….. 18V; 4,0Ah; Li-Ion
Čas polnjenja ……………………………………………. 35 min
Teža z baterijo ………………………………………….. 4,4 kg
Delovanje pri temp. …………………………………..-10 do + 40°C

ČELJUSTI

Izmenljive čeljusti serije 22, ozek stisk

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 6-300mm², BATERIJA BOSCH, 18V; 5,0Ah; Li-ion …………………………………………………. EK6022CFB

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 6-300mm², BATERIJA MAKITA, 18V; 4,0Ah; Li-Ion  ……………………………………………... EK6022CFM

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EK 60/22CL
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA: 6 – 300 mm² (Cu)

10 – 300 mm² (Al) 

KARAKTERISTIKE

- Zaprta vrtljiva glava

- Enoročno upravljanje

- Uravnotežen položaj orodja omogoča lahkotno delo

- LED osvetlitev delovnega prostora

- Hitra zaustavitev motorja ob končanem stiskanju

- Avtomatska povrnitev ob končanem ciklu, ročna v 

slučaju potrebe

- LED dioda za stanje baterije in servisni interval

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja ……………………….. 60 kN

Hod bata ……………………………….17 mm

Območje stiskanja ……………….. 6-300mm²

Čas stiskanja ………………………… 3-5 s

Baterija KLAUKE…………..……….  18V; 3,0Ah;Li-Ion

Čas polnjenja ……………………….. 60 min

Teža z baterijo ………………………. 4,5 kg

Delovanje pri temp. ……………… -10 do + 40°C

ČELJUSTI

Izmenljive čeljusti serije 22, ozek stisk

ISARIA d.o.o., Trbovlje

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 6-300mm², BATERIJA KLAUKE, 18V; 3,0Ah; Li-ion ………………………………… EK6022CL



EK 120/42 – CFB / CFM 
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA 16 – 400 mm² (Cu)

10 – 240 mm² (Al)

» C – glava z odprtino 42mm in velikim obsegom stiskanja do 400 mm² 
» Do 60% manj stiskov kot pri 6-t orodju – široki stisk
» Lahko rokovanje zaradi optimalne razporeditve teže

KARAKTERISTIKE

» Prenos podatkov – bluetooth
» Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
» Odprta vrtljiva glava
» Vgrajen senzor tlaka – optični in zvočni signal ob nepravilnem 

delovanju orodja
» Enoročno upravljanje
» Uravnotežen položaj orodja omogoča lahkotno upravljanje
» LED osvetlitev delovnega prostora
» Dvostopenjska hidravlika
» Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje energije in

varnostni vidik
» Avtomatska povrnitev ob končanem stiskanju, ročna v slučaju potrebe
» Avtomatska zaustavitev ob vračanju bata (ARS)
» LED prikazovalnik za spremljanje orodja

TEHNIČNI PODATKI  

Sila stiskanja ……………………………………………………. 120 kN
Hod bata ……………………….. ……………………………….  42 mm
Območje stiskanja ………………………………………….. 16-400mm²(CU),10-240mm²(Al)
Čas stiskanja ……………………………………………………. 8-9 s
Baterija BOSCH ………………………………………………… 18V; 5,0Ah; Li-Ion 
Baterija MAKITA ………………………………………………  18V; 4,0Ah; Li-Ion
Čas polnjenja …………………………………………………… 35 min
Teža z baterijo …………………………………………………. 8,1 kg
Delovna temp. okolja ………………………………………. – 10 do + 40°C

ČELJUSTI

Izmenljive čeljusti serije 13, široki stisk

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 16-400mm², BATERIJA BOSCH, 18V; 5,0Ah; Li-Ion …………………………………………..  EK12042CFB

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 16-400mm², BATERIJA MAKITA, 18V; 4,0Ah; Li-Ion ……………………………………….... EK12042CFM

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EK 120/32 – CFB / CFM 
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA 16 – 400 mm² (Cu)

10 – 240 mm² (Al)

» Lahko rokovanje zaradi optimalne razporeditve teže
» Veliko območje stiskanja do 400mm²
» Do 60% manj stiskov kot pri 6-t orodju – široki stisk

KARAKTERISTIKE

» Prenos podatkov – bluetooth
» Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
» Odprta vrtljiva glava
» Vgrajen senzor tlaka – optični in zvočni signal ob nepravilnem 

delovanju orodja
» Enoročno upravljanje
» Uravnotežen položaj orodja omogoča lahkotno upravljanje
» LED osvetlitev delovnega prostora
» Dvostopenjska hidravlika
» Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje energije in 

varnostni vidik
» Avtomatska povrnitev ob končanem stiskanju, ročna v slučaju potrebe
» Avtomatska zaustavitev ob vračanju bata (ARS)
» LED prikazovalnik za spremljanje orodja

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja ………………………………………. 120 kN
Hod bata ………………………..……….…………. 32mm
Območje stiskanja …………………………...... 16-400mm²(Cu),10-240mm²(Al)
Čas stiskanja ………………………………………. 7-8 s
Baterija BOSCH ………………………………….. 18V; 5,0Ah; Li-Ion
Baterija MAKITA ………………………………… 18V; 4,0Ah; Li-Ion
Čas polnjenja …………………………………….. 35 min
Teža z baterijo …………………………………… 6,8 kg
Delovna temp. okolja ………………………… -10 do + 40°C

ČELJUSTI

Izmenljive čeljusti serije 13, široki stisk

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 16-400mm², BATERIJA BOSCH, 18V; 5,0Ah; Li-Ion ……………………………………..… EK12032CFB

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 16-400mm², BATERIJA MAKITA, 18V; 4,0Ah; Li-ion ……..……………….……………… EK12032CFM

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EK 120 U – CFB / CFM 
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA 16 – 400 mm² (Cu)

10 – 240 mm² (Al)

» H - glava za utesnjene prostore
» Do 60% manj stiskov kot pri 6-t orodju – široki stisk

KARAKTERSTIKE

» Prenos podatkov – bluetooth
» Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
» Zaprta vrtljiva glava
» Vgrajen senzor tlaka – optični in zvočni signal ob nepravilnem 

delovanju orodja
» Enoročno upravljanje
» Uravnotežen položaj orodja omogoča lahkotno upravljanje
» LED osvetlitev delovnega prostora
» Dvostopenjska hidravlika
» Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje energije in

varnostni vidik
» Avtomatska povrnitev ob končanem stiskanju, ročna v slučaju potrebe
» Avtomatska zaustavitev ob vračanju bata (ARS)
» LED prikazovalnik za spremljanje orodja

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja ……………………………………..………………………. 120 kN
Hod bata …………………………………..………………………………. 20 mm
Območje stiskanja ………………………….. 16-400mm² (Cu), 10-240mm²(Al)
Čas stiskanja ……………………………………………………………… 7-8 s
Baterija BOSCH ………………………………….. 18V; 5,0Ah; Li-Ion
Baterija MAKITA ………………………………… 18V; 4,0Ah; Li-Ion
Čas polnjenja ………………………………………………………………….. 35 min
Teža z baterijo ………………………………………………………………… 6,2 kg
Delovna temp. okolja ……………………………………..…… - 10 do + 40°C

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 16-400mm², BATERIJA BOSCH, 18V; 5,0Ah; Li-Ion …………………………………....…. EK120UCFB

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 16-400mm², BATERIJA MAKITA, 18V; 4,0Ah; Li-Ion ………………………….…….……. EK120UCFM

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EK 60 VP/FT – CFB / CFM 
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA 16 – 300 mm² (Cu)

» Patentiran centrirni sistem zagotavlja optimalne stiskalne rezultate
» Ena stiskalna forma za celoten obseg stiskanja
» Primerna za stiskanje bakrenih cevnih kabelskih čevljev , 

standardnih veznih tulcev in finožičnih vodnikov do 300mm²

KARAKTERISTIKE

» Prenos podatkov – bluetooth
» Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
» Vrtljiva zaprta glava, zapiranje glave s sornikom
» Enoročno upravljanje
» Kvadratno točkovno stiskanje s patentiranim centrirnim sistemom
» Vgrajen senzor tlaka – optični in zvočni signal ob nepravilnem 

delovanju orodja
» Uravnotežen položaj orodja omogoča lahkotno upravljanje
» LED osvetlitev delovnega prostora
» Dvostopenjska hidravlika
» Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje energije in

varnostni vidik
» Avtomatska povrnitev ob končanem stiskanju, ročna v slučaju potrebe
» Avtomatska zaustavitev ob vračanju bata (ARS)
» LED prikazovalnik za spremljanje orodja

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja …………………………………………………………………………….. 55 kN
Območje stiskanja ………………………………………………….………… 16-300mm²
Čas stiskanja ………………………………………………………………………….……. 3-6 s
Baterija BOSCH ……………………………………………………….. 18V; 5,0Ah; Li-Ion
Baterija MAKITA ………………………………………….............. 18V; 4,0Ah; Li-Ion
Čas polnjenja ……………………………………………………………………………. 35 min
Delovna temp. okolja ……………………………………….……………. -10 do + 40°C

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 16 – 300mm², BATERIJA BOSCH, 18V; 5,0Ah; Li-Ion ……………….…………………..… EK60VPFTCFB

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 16 – 300mm², BATERIJA MAKITA, 18V; 4,0Ah; Li-Ion …………………………………… EK60VPFTCFM

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EK 60 VP – CFB / CFM 
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA  10 – 240 mm² (Cu)

» Patentiran centrirni sistem zagotavlja optimalne stiskalne rezultate
» Ena stiskalna forma za celoten obseg stiskanja
» Primerna za stiskanje bakrenih cevnih kabelskih čevljev, standardnih

veznih tulcev in finožičnih vodnikov do 240 mm²

KARAKTERISTIKE

» Prenos podatkov – bluetooth
» Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
» Vrtljiva odprta glava
» Enoročno upravljanje
» Kvadratno točkovno stiskanje s patentiranim centrirnim sistemom
» Vgrajen senzor tlaka – optični in zvočni signal ob nepravilnem delovanju
» Uravnotežen položaj orodja omogoča lahkotno upravljanje
» LED osvetlitev delovnega prostora
» Dvostopenjska hidravlika
» Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje energije in

varnostni vidik
» Avtomatska povrnitev ob končanem stiskanju, ročna v slučaju potrebe
» Avtomatska zaustavitev ob vračanju bata (ARS)
» LED prikazovalnik za spremljanje orodja

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja ………………………………………………………………………………………. 55kN
Območje stiskanja ……………………………………………………………….…… 10-240mm²
Čas stiskanja ………………………………………………………………………….…………… 3-6 s
Baterija BOSCH ……………………………………............................. 18V; 5,0Ah; Li-Ion
Baterija MAKITA ………………………………………………..…………….18V; 4,0Ah; Li-Ion
Čas polnjenja …………………………………………………………………………………… 35 min
Teža z baterijo ……………………………………………………………………………….…. 5,0 kg
Delovna temp. okolja ………………………………………….………………… -10 do + 40°C

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 10-240mm², BATERIJA BOSCH, 18V; 5,0Ah; Li-Ion …………………………………………. EK60VPCFB

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 10-240mm², BATERIJA MAKITA, 18V; 4,0Ah; Li-Ion ……………………….…………….. EK60VPCFM

ISARIA d.o.o.,TRBOVLJE



EK 120 ID – CFB / CFM 
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA 35 – 500mm²  

» Večnamenska uporabnost

KARAKTERISTIKE

» Prenos podatkov – bluetooth
» Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
» Brez dodatnih čeljusti – ena forma za cel spekter: 35 – 500mm²
» Zaprta vrtljiva glava
» Vgrajen senzor tlaka – optični in zvočni signal ob nepravilnem delovanju

orodja
» Enoročno upravljanje
» Uravnotežen položaj orodja omogoča lahkotno upravljanje
» LED osvetlitev delovnega prostora
» Dvostopenjska hidravlika
» Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje energije in

varnostni vidik
» Avtomatska povrnitev ob končanem stiskanju, ročna v slučaju potrebe
» Avtomatska zaustavitev ob vračanju bata (ARS)
» LED prikazovalnik za spremljanje orodja

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja …………………………………………………………………………….. 108 kN
Hod bata ……………………………………………………………………………........ 52 mm
Območje stiskanja ……………………………………………….…………. 35 – 500 mm²            
Čas stiskanja ………………………………….……… 10 – 11 s (odvisno od preseka)
Baterija BOSCH ………………………………………………………… 18V; 5,0Ah; Li-Ion
Baterija MAKITA ………………………………………………………. 18V; 4,0Ah; Li-Ion
Čas polnjenja ……………………………………………………………………………. 35 min
Teža z baterijo …………………………………………………….……………………… 7,0 kg
Delovna temp. okolja ………………………………………..…………… -10 do + 40° C

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 35 – 500mm², BATERIJA BOSCH, 18V; 5,0Ah; Li-Ion ………………………………..………. EK120IDCFB

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 35 – 500mm², BATERIJA MAKITA, 18V; 4,0Ah; Li-Ion ……………………………….…….. EK120IDCFM

ISARIA d.o.o., TRBOVLJE



EK 135 FT – CFB / CFM 
BATERIJSKA HIDRAVLIČNA PREŠA 10 – 630 mm²

» Velik obseg stiskanja  vse do 630 mm²
» Zelo močna s stiskalno silo 13,5 t

KARAKTERISTIKE

» Prenos podatkov – bluetooth
» Možnost izbire orodja z BOSCH ali MAKITA baterijo
» Zaprta vrtljiva glava 
» Vgrajen senzor tlaka – optični in zvočni signal ob nepravilnem 

delovanju orodja
» Enoročno upravljanje 
» Uravnotežen položaj orodja omogoča lahkotno upravljanje
» LED osvetlitev delovnega prostora
» Dvostopenjska hidravlika
» Zaustavitev motorja ob končanem stiskanju – varčevanje energije in

varnostni vidik
» Avtomatska povrnitev ob končanem stiskanju, ročna v slučaju potrebe
» Avtomatska zaustavitev ob vračanju bata (ARS)
» LED prikazovalnik za spremljanje orodja

TEHNIČNI PODATKI

Sila stiskanja …………………………………………………………………………. 135 kN
Hod bata …………………………………………………………………………….. 50,8 mm
Območje stiskanja ………………………………………………………… 10 – 630 mm
Čas stiskanja ……………………………………….. 10 -11 s (odvisno od preseka)
Baterija BOSCH …………………………………………………….. 18V; 5,0Ah; Li-ion
Baterija MAKITA …………………………………………………… 18V; 4,0Ah; Li-Ion
Čas polnjenja …………………………………………………………………..…….. 45 min
Teža z baterijo ………………………………………………………………………. 10,2 kg
Delovna temp. okolja  …………………………………………..…….. -10 do + 40°C

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 10 – 630mm², BATERIJA BOSCH, 18V; 5,0Ah; Li-Ion……………………………………….… EK135FTCFB

BATERIJSKA HIDR. PREŠA 10 – 630mm², BATERIJA MAKITA, 18V; 4,0Ah; Li-ion …………………….................. EK135FTCFM

ISARIA d.o.o.,TRBOVLJE


