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Ficha de Dados Técnicos
Ferramentas de compressão
Installation of Multi Crimp Rings
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Alicate de Fixação Sem Fio
Oetiker CC 01

Instalação eficiente e sem fio de Anéis de Contração MCR pequenos
Baixo peso, desenho ergonômico para fácil manuseio 
MCR também aplicáveis para séries de pequenos lotes
Display LED para indicar o nível de carga da bateria e os intervalos de manutenção

O alicate de fixação sem fio foi especialmente desenvolvido para 
o setor da indústria e comércio, possibilitando de que os anéis 
multicrimp Oetiker também possam ser utilizados de forma 
econômica em pequenas séries.

Este dispositivo permite contrair anéis multicrimp na faixa de 
diâmetro de 5 a 25 mm com rapidez e facilidade. 

Graças à função de retorno automático, a garra do alicate volta 
automaticamente para sua posição original, depois de atingir o 
ponto de fechamento. A unidade também dispõe de um freio de 
sobrecurso, que interrompe o processo de fechamento das garras 
do alicate imediatamente após a liberação do interruptor 
de operação. 

As cabeças de alicate podem rodar em 360°. Isto facilita o alcan-
ce de locais de difícil acesso.

Permanecem reservados os direitos de realizar modificações técnicas, visando desenvolvimentos futuros.
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Dados Técnicos
Dimensões externas: aprox. 480 x 56 x 80 mm
Peso: aprox. 2500 g
Tempo de fechamento: aprox. 3–4 seg

Escopo de fornecimento Oetiker CC 01:
Ferramenta de Contração Sem Fio CC 01 (com cabeça de alicate)
Bateria
Instruções para a Operação (documento multilíngue)
Carregador (compatível com o fornecimento de corrente elétrica/ 
configuração de tomada locais)
Maleta de transporte

Acessórios opcionais e peças de reposição:
Bateria para CC 01 (Item n°: 14000972)
Cabeças de alicate adicionais para tamanhos específicos

Conjuntos sem cabeças de alicate, de acordo com o idioma/país
(cabos elétricos)
CC 01 (EU) 13900729
CC 01 (AUS) 13900730
CC 01 (US) 13900731
CC 01 (RU) 13900732
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Ferramenta de Compressão Oetiker Compact  
de duas peças separáveis 
Para Anéis Multicrimp

Duas metades separáveis para acesso ideal ao componente
Tamanhos pequenos permitem flexibilidade 
A interligação dos segmentos de compressão garante a compressão do MCR em 360°
As garras intercambiáveis otimizam as características de troca rápida
Montagem opcional permite instalar 2 anéis a uma distância de somente 45 mm

Dados técnicos

Dimensões externas
316 x 268 x 58 mm (l x a x p)
Peso
aprox. 22 kg (48 lbs)
Intervalo de variação de tamanho MCR
Dimensões do anel Ø 16 mm a 60 mm, diâmetro externo
com 8 garras de compressão substituíveis
Curso de compressão
Percurso dos segmentos de compressão Ø 8 mm
Requisitos mínimos para compressão
Força de compressão: min. 5.000 Kg

Os Anéis Multicrimp Oetiker devem ser instalados utilizando as 
ferramentas de compressão desenvolvidas para este fim. Isto 
garante uma instalação correta e o melhor desempenho possível 
do produto. As ferramentas de compressão de duas peças sepa-
ráveis para Anéis de Contração Oetiker, com abertura vertical e 
com dimensões compactas permitem, em função da separação 
das duas metades, um acesso ideal e o bloqueio automático da 
ferramenta. Mediante o acionamento externo – por exemplo, uma 
prensa hidráulica – as garras interagem para reduzir o diâmetro do 
MCR. A sobreposição dos segmentos das garras permite atingir a 
compressão otimizada do anel.

Tipo de ferramenta Item n°
Ferramenta de Compressão COMPACT  13400538

Permanecem reservados os direitos de realizar modificações técnicas, visando desenvolvimentos futuros.
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Ferramenta de Compressão  
Hidráulica Oetiker Flex
Para Anéis Multicrimp

A ferramenta pode ser aberta proporcionando ótimo acesso
Bloqueio automático quando a ferramenta é ativada
Largura mínima para operação paralela, permitindo instalações em múltiplos eixos individuais
A interligação dos segmentos de compressão garante a compressão do MCR em 360°
As garras intercambiáveis otimizam as características de troca rápida

Os Anéis Multicrimp Oetiker devem ser instalados utilizando as 
ferramentas de compressão desenvolvidas para este fim. Isto 
garante uma instalação correta e o melhor desempenho possível 
do produto.

A ferramenta de compressão hidráulica Oetiker Flex tem muitas 
vantagens para aplicações industriais: Por exemplo, a ferramenta 
pode ser aberta para acesso ilimitado, além de dispor de bloqueio 
automático e tamanho extremamente compacto. Acionadas por 
um comando hidráulico integrado, as garras interagem para 
reduzir o diâmetro do MCR. A sobreposição dos segmentos das 
garras permite atingir a compressão otimizada do anel.

Tipo de ferramenta Item n°
Ferramenta de compressão Flex  13401010

Dados técnicos

Dimensões externas
Sistema completo, incluindo mesa de montagem móvel :  
1550 x 1450 x 700 mm (l x a x p)
Prensa de compressão: 1270 x 660 x 80 mm (l x a x p)

Peso
Inclusive mesa de montagem móvel e unidade hidráulica: 
aprox. 220 kg

Intervalo de variação de tamanho MCR
Dimensões do anel Ø 16 mm a 120 mm, diâmetro externo com 
8 garras de compressão substituíveis
Dimensões do anel Ø 121 mm a 132 mm, diâmetro externo com 
corrediças e garras especiais

Curso de compressão
Curso dos segmentos de compressão de 8 mm
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Ferramenta de Compressão Hidráulica de Controle  
Eletrônico Oetiker ELS 01
Para Anéis Multicrimp

Instalação com processo confiável, com monitoramento eletrônico de todos os parâmetros especificados
A ferramenta é articulada para acesso otimizado
Fechamento inteiramente automático, quando a ferramenta está em operação
Pode ser instalada paralelamente, para o fechamento simultâneo de vários MCRs
A interligação dos segmentos de compressão garante a compressão do MCR em 360°
As garras intercambiáveis otimizam as características de troca rápida

Os Anéis Multicrimp Oetiker devem ser instalados utilizando as 
ferramentas de compressão desenvolvidas para este fim. Isto 
garante uma instalação correta e o melhor desempenho possível 
do produto.

A Ferramenta de Compressão Hidráulica de Controle Eletrônico 
Oetiker ELS 01 é um conceito inovador de fechamento, que pos-
sibilita uma instalação confiável, com monitoramento eletrônico 
de todos os parâmetros especificados. Esta ferramenta
oferece muitas vantagens para aplicações automotivas e indus-
triais, por exemplo, a integração em processos automatizados, 
programação conveniente usando um PC, acesso otimizado ao 
componente, bloqueio automático do mecanismo da ferramenta e 
largura reduzida. Acionadas por um comando hidráulico integra-
do, as garras interagem para reduzir o diâmetro do MCR. 

A sobreposição dos segmentos das garras permite atingir a 
compressão otimizada do anel. A compressão pode ser efetuada 
com prioridade de força ou de diâmetro. Quando se usa o método 
de prioridade de força, a instalação dos Anéis de Contração 
Oetiker pode compensar as variações de tolerância dos compo-
nentes. Além disso, com a utilização opcional do software “Moni-
toramento do Processo de Fixação”, obtém-se a documentação 
completa dos fechamentos.

Dados Técnicos

Dimensões externas
Sistema completo, incluindo mesa de montagem móvel:  
1550 x 1800 x 700 mm (l x a x p)
Prensa de compressão: 1270 x 660 x 80 mm (l x a x p)

Peso
inclusive mesa de montagem móvel e unidade hidráulica: 
aprox. 240 kg

Intervalo de variação de tamanho MCR
Dimensões do anel Ø 16 mm a 120 mm, diâmetro externo com 
8 garras de compressão substituíveis
Dimensões do anel Ø 121 mm a 132 mm, diâmetro externo com 
corrediças e garras especiais

Curso de compressão
Curso dos segmentos de compressão de 8 mm

Permanecem reservados os direitos de realizar modificações técnicas, visando desenvolvimentos futuros.
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A força de propulsão do cilindro hidráulico é ajustada alterando os 
parâmetros na unidade de controle da ELS 01. Isto é efetuado 
através de um PC, programando as especificações da sequencia de 
instalações consecutivas ou, opcionalmente, usando um sinal externo 
de controle. Um equipamento de teste e calibração, baseado no 
Calibrador CAL 01, é empregado para calibrar a força de propulsão.

Exemplo de uma disposição de ferramentas de compressão.
Os anéis podem ser fechados simultaneamente.

Tipo de ferramenta  Item n°

Ferramenta de compressão ELS 01
Com voltagem da rede 3 x 400V/50-60Hz 13401011
Para outras voltagens  a pedido
Softw. de Monitoramento do Processo de Fixação CPM 13600121
Equipamento de Calibração para ELS 01 a pedido
Padrões de calibração a pedido
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