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De CBT 40 is snel en eenvoudig te gebruiken
en is speciaal ontworpen om uw laadproces 
te versnellen.

Cordstrap Lashing Type

Cordlash 105 HDB10C, HDB10N, Dynablock 10, 
CBH10, CH10 

Goedgekeurde combinaties

Cordlash 150 HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, 
CBH12, CH12 

Cordlash 200 HDB12C, HDB12N, Dynablock 12, 
CHB12, CH12 

QuickLash Alle varianten

AnchorLash Alle varianten

Cordstrap Buckle Types Cordstrap Lashing Type

Aanbevolen Instellingen*

Cordlash 105, 
QuickLash, AnchorLash 
105, CornerLash

2 - 5 
(350 - 875 daN / 770 - 1,925 lbf)

CordLash 150, 
AnchorLash 150

4 - 7 
(700 - 1.225 daN/ 1,540 - 2,695 lbf)

Cordlash 200, 
CornerLash AAR

6 - 10 
(1.050 - 1.750 daN / 2,310 - 3,850 lbf)

Instellingen

*Getest onder laboratoriumomstandigheden.
Toegepaste spanning kan variëren afhankelijk van de toepassing.

Aanbevolen instellingen moeten worden gerespecteerd voor een veilig gebruik van 
het apparaat en het veilig aanbrengen van het lashingband. Afwijken van deze 
instellingen kan leiden tot schade of persoonlijk letsel. De instellingen worden bepaald 
in gestandaardiseerde testopstellingen en -omstandigheden met behulp van een 
volledig opgeladen batterij. Het blijft de verantwoordelijkheid van de bediener om 
de werkelijke spanning in de lading te controleren om er zeker van te zijn dat de 
aanbevolen voorspanning wordt bereikt.

Kracht
Maximaal toegepast 
Voorspanningskoppel op de lier
Rotatiesnelheidslier  
(vrijloop) 

Voeding
Batterij Oplaadtijd 
Oplaadtijd 
Batterijspanning
Batterijcapaciteit
Levensduurindicator
Aanspanbeurten per batterij

1.600 daN / 3,520 lbf
127 Nm / 1,125 lb-in
54 rpm

Atlas Copco Lithium-Ion Battery
60 - 120 minuten
36 V
2,1 Ah
Ja, op batterij en op display
±150

Gewicht
Brutogewicht

Gewicht apparaat

Verpakking
Standaard inbegrepen

7,5 kg / 16.5 lb 
(Totaal gewicht van de koffer, 
het apparaat, de lader, 
de batterijen, het netsnoer) 
6,2 kg / 13.6 lb

1 koffer met 1 apparaat, 
1 oplader, 2 batterijen, 
1 netsnoer en 1 handleiding

Product Specificaties

Cordstrap Solutions

CornerLash® & CornerLash® AAR

• Ontworpen voor duurzaamheid en gebruik buitenshuis
• Motor gespecificeerd voor zware lashing werkzaamheden
• Gepatenteerde auto-stop om overbelasting van de motor 
   en het leeglopen van de accu te voorkomen
• Optimale vooraf ingestelde spanning voor elk type 
   Cordstrap lashingband
• Gepatenteerde automatische omkering voor het eenvoudig 
   verwijderen van het apparaat van het lashingband
• Hoge spanningssnelheid tot 54 omwentelingen per minuut
• Tot 150 spanbeurten per batterij
• Ergonomisch ontwerp met een evenwichtige 
   gewichtsverdeling
• Geen luchtleiding nodig

Kenmerken van de CBT 40

Krachtig
Cordstrap’s ladingszekeringsplossingen 
presteren zelfs onder extreme 
omstandigheden wanneer ze worden 
aangespannen met de CBT 40 – met 
een spankracht tot 1.600 daN / 3,520 lbf, 
de nieuwste 54V Lithium-Ion accu en 
borstelloze motortechnologie.

Eenvoudig
De gepatenteerde auto-reverse functie maakt 
het mogelijk om het apparaat eenvoudig 
te verwijderen van het lashingband. 
Het ergonomische ontwerp zorgt voor 
een eenvoudige bediening met één hand. 
En in tegenstelling tot pneumatische 
apparaten heeft de CBT 40 geen lastige 
luchtleidingen of intensieve reiniging en 
onderhoud van de motor nodig.

Snel
Klik op de batterij en uw CBT 40 is klaar 
voor gebruik. Met een solide spankracht 
van maximaal 150 spanbeurten bij een 
snelheid van maximaal 54 omwentelingen 
per minuut zorgt dit gereedschap voor 
een constante snelle zekering.

Voordelen


