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SHV HAP Hydraulisk kantpresser
med ESTUN E 21 SMART styring

Garanti for kvalitet

12 måneders garanti

Opbygget i en kraftig stålsvejsekonstruktion, 
som er fuld svejset i alle sammenføjninger for 
at opnå maksimal stabilitet på maskinen. 

Herefter er kantpresseren bearbejdet på alle 
flader på moderne maskiner, for at opnå høje-
ste præcision og nøjagtighed.

Forsynes med ESTUN 
21 SMART NC styring 
på X og Y-akse
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MASKINBESKRIVELSE

Klokkestøbervej 15, DK-9490 Pandrup
Tlf.: +45 98 20 44 00 / Mail: info@shv.dk / Web: www.shv.dk

• Hurtigskift af overværktøjet. Alle funktioner på maskinen betjenes direkte på sving-
bart betjeningspanel, hvor man indprogrammerer pressetryk og bagstoplængde.

• Torsionsaksel, der bevirker, man altid har det samme tryk i højre og venstre side af 
pressebommen, samt bomberet fra fabrikken i undermatricen.

• Forsynet med 1 stk. forkrøppet over- samt undermatrice med 5 spor, denne vendes 
efter det spor der ønskes - overmatricen hæves via 2 stk. løftekæder.

• Har lange, kraftige, hærdede og slebne kulisseføringer med kunststofbelægninger, 
som giver stor stabilitet, lang levetid og nøjagtige buk.

• Forsynet med hydraulikkomponenter fra REXROTH OG BOSCH, som sikrer nøjagtige 
buk og minimum af friktion.

• Sikkerhedsafskærmning på sidegalve og bagside.
• Lysgitter på front som standard.
• NC motoriseret bagstop længde 600 mm.
• Frontstoparme med T-spor.
• Moderne og lydsvag højtrykspumpe.
• Siemens eludstyr.
• Hydraulikcylindre med hårdtforkromede og slebne stempler.
• Alle funktioner samlet på drejbart betjeningspanel samt digitalaflæsning for hen-

holdsvis bagstop og pressedybde, som giver et godt overblik samt sikker og hurtig 
betjening.

• Flytbar 2-håndudløsning samt fodpedal.
• Forsynet med ESTUN NC styring på henholdsvis bagstop go pressebom, samt pro-

grammerbar med op til 99 programmer på hver akse med 10 sekvenser. Endvidere 
er NC styringen forsynet med frekvensregulator, som bevirker bagstoppet hurtigt 
bevæger sig hen mod positionen.

• PROMECAM værktøjssystem for fastspænding af overværktøj.
• Overmatrice leveres i 42cr mo stål, som er hærdet og slebet.
• Undermatrice med 5 spor hærdet og slebet.
• Manual.

Ekstra udstyr:
• LASER SAFE sikkerhedsudstyr på front.
• Over- og under værktøjer - levering direkte fra lager.
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TEKNISKE DATA

Max. pressetryk

Max. bukkelængde

Afstand mellem gavle 

Gab

Max. bevægelse pressebom Y

SPM min-1

Motor

Længde/bredde/højde

Vægt

50 x 2500 63 x 2500 80 x 2500

50 tons

2500 mm

2000 mm

230 mm

100 mm

> 11

5,5 kW

3150 x 1350 x 2240 mm

3600 kg

36 tons

2500 mm

1900 mm

250 mm

100 mm

> 10

5,5 kW

2850 x 1890 x 2150 mm

4150 kg

80 tons

2500 mm

1900 mm

320 mm

100 mm

> 10

7,5 kW

3180 x 1750 x 2350 mm

4800 kg

Max. pressetryk

Max. bukkelængde

Afstand mellem gavle 

Gab

Max. bevægelse pressebom Y

SPM min-1

Motor

Længde/bredde/højde

Vægt

100 x 2500 125 x 2500 125 x 3200

100 tons

2500 mm

1850 mm

320 mm

120 mm

> 10

7,5 kW

2850 x 1750 x 2360 mm

5850 kg

125 tons

2500 mm

1850 mm

320 mm

130 mm

> 10

11 kW

3190 x 1945 x 2420 mm

6100 kg

125 tons

3200 mm

2550 mm

320 mm

130 mm

> 10

11 kW

3790 x 1935 x 2420 mm

7300 kg


