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Inperskracht (72 kN) met 610 mm uitlading en instelbare
starthoogte van het stempel. Betrouwbaar en energiezuinig
door toepassing van een volledig hydraulisch systeem.
Standaard voorzien van een gepatenteerd veiligheidssysteem en bevestiger-, werkstuk- en totaalteller. Met het
gebruiksvriendelijk “Touch-screen” is de machine setup
binnen 15 seconden mogelijk. Instellingen kunnen in het
geheugen worden opgeslagen, zodat bij producten die vaak
voorkomen de pers niet opnieuw ingesteld hoeft te worden.
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Inpersaanslag (optioneel)

Met de inpersaanslag kan de inpersdiepte eenvoudig en
nauwkeurig worden ingesteld. Dit systeem is zeer geschikt
voor inpersen van kleine bevestigers en in zachte materialen
zoals aluminium, glasvezelversterkt kunststof en printplaat.
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Universele opspanning
aanvoergereedschap
Met het geheel nieuw ontworpen
universele opspansysteem is
razendsnelle omstelling mogelijk
(2 minuten). Voor het omstellen
van automatische aanvoer van
moeren, draadeinden en
afstandsteunen is geen uitlijning
meer nodig.
Automatische onderaanvoer
inpersmoeren
Voor het inpersen van moeren
op moeilijk bereikbare plaatsen.
Bijvoorbeeld de onderzijde van
een omgezette rand.

MAS350 automatische toevoer van bevestigers

(optioneel)

J-Frame

Met het modulaire aanvoersysteem kunnen moeren,
draadeinden en afstandsteunen van M2 tot en met M10
automatisch worden aangevoerd tot een lengte van 30 mm.

Voor automatische en
handmatige aanvoer bij
moeilijke werkstukgeometrie.

TPS
beveiligingssysteem

Het unieke werkstuk- en operator beveiligingssysteem
voorkomt uitval doordat verkeerd inpersen uitgesloten is.
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Opbergrek
gereedschap
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Snelle en gemakkelijke toegang tot de gereedschappen.
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Aambeeldwisselsysteem (optioneel)

Met het aambeeldwisselsysteem is het mogelijk om snel
van aambeeld te wisselen. Bij één van de vier gereedschappen kunnen de inpersbevestigers automatisch worden aangevoerd. Met deze opstelling kunnen de meeste werkstukken in één handeling afgewerkt worden. De processtappen
worden ingesteld in de besturing op het Touch-screen.
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Gereedschap
Inpersmachine

824 MSPe Inpersmachine
• Inperskracht:
			
• Uitlading:
• Werkslag:
• Aansluiting:
			
• Motor:
• Reservoir olietank:
• Inperscyclus:
• Nauwkeurigheid inperskracht:
• Afmetingen:
• Capaciteit:

Instelbaar van 4 tot 72 kN
Optioneel beschikbaar met 90 kN
610 mm
Instelbaar van 0 tot 220 mm
Elektrisch 208 tot 575V 3 fasen - 50 of
60 Hz / pneumatisch 6 Bar (min. 85 l/min)
5 pk
83 liter
tot 1400 slagen per uur
+/- 2%
(LxBxH) 1499 mm x 966 mm x 2388 mm
M2 tot M10 (drukvoegen 1 tot 6 mm totale dikte)

Meervoudige werkstand bij gebruik van
aambeeldwisselsysteem:
In deze configuratie (optioneel) kan de inperskracht, nadruktijd en inpershoogte voor vier
verschillende aambeelden individueel worden
ingesteld.

Programma’s:
De mogelijkheid tot het opslaan van 999
verschillende instellingen in het geheugen.

MAS aanvoer instelscherm:
De gebruiker kan de automatische aanvoer
aan- of uitschakelen. Verder kan de trilsnelheid
en de uitblaastijd worden aangepast.

824MSPe 0119

Enkelvoudige werkstand:
De gebruiker kan de inperskracht, nadruktijd
en inpershoogte instellen.

Alle afmetingen in mm; genoemde waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.
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