
S. H. Værktøjsmaskiner ApS

Maskinbeskrivelse:
• 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 højeste præcision 
 og nøjagtighed.
• Kantpresseren har hurtig skift af overværktøjet. Alle funktioner på maskinen, betjenes direkte på svingbart betjenings-
 panel, hvor man indprogrammerer pressetryk og bagstoplængde.
• Forsynet med torsionsaksel, der bevirker, man altid har det samme tryk i højre og venstre side af pressebommen, samt 
 bomberet fra fabrikken i undermatricen, hvilket giver kompensation for udbøjninger i over- og undervange.
• 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.
• Maskinen er forsynet med lysgitter på front som standard.
• NC motoriseret bagstop længde 600 mm.
• Frontstoparme med T-spor.
• Moderne og lydsvag højtrykspumpe.
• Siemens el-udstyr.
• Hydraulikcylindre med hårdtforkromede og slebne stempler, som giver lang levetid.
• Alle funktioner samlet på drejbart betjeningspanel samt digitalaflæsning for henholdsvis bagstop og pressedybde, som 
 giver et godt overblik samt sikker og hurtig betjening.
• Flytbar 2-håndudløsning samt fodpedal.
• Forsynet med Delem DA 52 styring på henholdsvis bagstop go pressebom - programmerbar med op til 99 programmer på 
 hver akse med 10 sekvenser. Endvidere er CNC styringen forsynet med frekvensregulator, som bevirker bagstoppet hurtigt 
 bevæger sig hen mod positionen, og når det nærmer sig, går hastigheden på bagstoppet ned, således man får den helt 
 rigtige position og absolut højeste nøjagtighed ved positionering.
• PROMECAM værktøjssystem for fastspænding af overværktøj (med dette er det meget let at udskifte værktøjer, derfor 
 reduceres værktøjspriserne væsentligt).
• 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, man kan frit arbejde uden hensyntagen til lysgitter.
• Over- og under værktøjer - levering direkte fra lager. FORLANG KATALOG
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SHV HAP hydraulisk kantpresse
DELEM DA 52 S på 3 akser + 1
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CNC styring:
Max. pressetryk:
Max. bukkelængde:
Afstand mellem gavle:
Max. bevægelse pressebom Y:
Daylight:
Gab:
Bordhøjde:
Y-akse ilgang:
Y-akse pressehastighed:
Y-akse returhastighed:
Antal akser 3 + 1:
Bagstop nøjagtighed:
Bagstoplængde:
Oplægningsarme på front:
Fingre på bagstop:
Motor: 
Længde x bredde x højde :
Vægt:

Delem DA 52 S

160 tons

3200 mm

2600 mm

170 mm 

450 mm

400 mm

800 mm

200 mm/sek

4-15 mm/sek

80 mm/sek

Y1-Y2-X-R

0,05 mm

600 mm

2 stk

2 stk

11 kW*

3500x1650x2500 mm

9850 kg

160T x 3200:

* 3 x 400 volt 50 HZ - anden spænding spørg
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