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ATUADOR PORTATIL PARA VÁLVULAS
ALIMENTADO POR BATERIAS

Embora super leve e compacto, o atuador portátil de válvulas MC89 

disponibiliza um torque máximo de 850 Nm, o que o torna a ferramenta 

perfeita para qualquer atuação normal de qualquer tipo de válvula, no 

interior ou exterior, com uma grande autonomia. As suas duas baterias 

de 18V de iões de lítio permitem uma utilização contínua até uma 

hora. Para uma utilização ainda mais intensiva, o kit para  ligação á 

rede elétrica principal, que se liga ao atuador tal como uma bateria, 

fornece uma autonomia ilimitada.

Concebido para qualquer tipo de operação, o MC89 está disponível em 3 

modelos que cobrem velocidades de 0 a 450 rpm e um torque 

máximo de 850 Nm. Escusado será dizer que mesmo  as válvulas mais 

teimosas podem ser operadas! Mas não se preocupe, o limitador de 

binário eletrónico integrado impedirá facilmente qualquer dano para 

a sua válvula ou para a própria ferramenta.

dimensões Peso (kg) comprimento “A” 
(mm)

MC89E - 007 5,1 354
MC89S - 035 5,1 354
MC89S - 054 5,4 367
Bateria 0,7

M C  8  9    X   X  X  X        X X

opção

(2 dígitos)

ver tabela na página seguinte

E = Easy duty

S = Standard duty

Rácio de redução

(1 a 3 dígitos)

ver tabela na página seguinte 

 

dimensões

MC89
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ATUADOR PORTATIL PARA VÁLVULAS
ALIMENTADO POR BATERIAS

Batertias - dados técnicos BAT143 BAT144

Tensão 18V

Capacidade 5,20 Ah 6,20 Ah
Autonomia* 24 mn 29 mn
Tempo de carregamento
com carregador standard BAT145 45 mn 53 mn

Tempo de carregamento
com carregador BAT146 33 mn 40 mn

Peso (kg) 0,7 kg 0,7 kg

*Autonomia medida com 50% do esforço (torque) máximo do atuador.   

baterias e carregadores

Charger technical data BAT145 BAT146

Power supply (input) 220-240V AC

Mains frequency 50 / 60 Hz
Charging voltage (output) 10,8 - 18 V DC
Quick charging Max 6A Max 8A
Charging temperature range -5 à +55°C
Safety class II
Weight (kg) 0,8 kg 1,1 kg

O kit de ligação à rede (ref BAT147) permite ligar o atuador a qualquer tomada  (em vez de à bateria) e proporciona autonomia ilimitada. 
  

IMPORTANTE  
Para seu conforto e segurança, por favor leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o atuador portátil.

Contador de voltas digital
Código 00 02

Opcional

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

 
Consulte a ficha de dados técnicos para ver
que opções e acessórios são capazes de 
resistir ao torque criado pelo actuador !

    

  ACESSÓRIOS*
Drive head
Adaptadores e interfaces
Sistemas de contenção de torque 
Outros acessórios

REGULADOR DE VELOCIDADE  &  LIMITADOR ELETRÓNICO DE TORQUE

With banjo head 
BJH02

Velocidade livre
(rpm)

Torque máximo 
(Nm)

MC89E-007 150 350
MC89S-035 31 1000*
MC89S-054 20 1000*

*Atenção! O torque máximo aceitável para
o BJH02 é de 1000 Nm. Não utilizar o
BJH02 se o torque necessário for superior a 
1000Nm. Use o limitador de torque para limitar 
o torque de entrada a 330 Nm (consultar o 
autocolante no actuador e a tabela ao lado). 

With banjo head 
BJH01

Velocidade livre
(rpm)

Torque máximo 
(Nm)

MC89E-007 113 460
MC89S-035 24 600*
MC89S-054 14 600*

*Atenção! O torque máximo aceitável para
o BJH01 é de 600 Nm. Não utilizar o BJH01 se o 
torque necessário for superior a 600
Nm. Use o limitador de torque para limitar o
torque de entrada a 150 Nm (consultar o 
autocolante no actuador e a tabela ao lado).

Direto ou com 
RA30

 Velocidade livre
(rpm)

Torque máximo 
(Nm) Opções disponíveis

02

MC89E-007 450 115
MC89S-035 94 550
MC89S-054 61 850*

Atenção! Não utilizar a cabeça de ângulo recto RA30 quando o torque for superior a 600 Nm ou definir o limite de torque para 600 Nm antes da 
utilização. Consultar o manual do utilizador para mais informação.

Performance

O MC89 tem um regulador de velocidade incorporado e um 
sistema eletrónico limitador de torque para uma ideal proteção 
das pessoas e dos materiais, bem como uma adaptação perfeita 
a diferentes restrições e ambientes. Ajustando a velocidade com o 
botão de controlo (4 posições) e a roda de controlo de torque 
máximo (13 posições), pode definir o limite de torque requerido 

e/ou velocidade de rotação. Ao atingir o limite de 
torque, o atuador irá parar e soará um sinal sonoro. 
O botão de controlo de velocidade permite definir 4 
velocidades diferentes e para cada uma destas 
velocidades, a roda de controlo permite definir 13 
limites de torque diferentes.

*Solicite catálogo específico
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