S. H. Værktøjsmaskiner ApS

SHV BP 10 horisontal bukkemaskine
Manuel eller NC styret

Med SHV horisontal bukkemaskine
stiger produktiviteten på værkstedet.
Maskinen er let at betjene.
Hydraulikcylinderen er placeret ovenpå den
kraftige presseplade, som presser 1 ,50op,
således der ikke bliver deformationer i
pressepladen af glødeskaller.
Det betyder en presser med lang levetid.
Maskinen er opbygget i en kraftig stålsvejsekonstruktion, der er bearbejdet på alle
flader med moderne CNC maskiner, for
højeste nøjagtighed.
Kraftig dimensioneret hydraulikanlæg.
Digitalaflæsning af presselænge og tilbagegang af pressestempel.
Let indstilling af slaglængde, direkte på NC styringen. Hurtig indstilling af pressetryk, direkte på håndtag
(afhængig af pladetykkelsen).
Hærdede og slebne værktøjer. Hurtig skifte system for værktøjer. Mulighed for ombytning af værktøjer,
således matricen er placeret modsat, hvilket giver mange fordele ved bukning af visse emner.
Automatisk bukke cyklus.
Længdestop med manuel indstiling med skala.

Standardudstyr:
• 1 sæt bukkeværktøj, stempel og matrice
• Digital udlæsning af bukkelængde
• Programmerbar presselængde og stop
• Hurtig indstilling af pressetryk
• Flytbar fodpedal med digital display og nødstop
• Længdestop

Ekstra udstyr:
• NC styring med 20 programmer og med lagring
af op til 1 5 cifre i hvert program
• Special værktøjer (forlang katalog)
• Rørbukkeværktøj
• Retteværktøj
• Værktøjssæt for ombygning af matrice
og stempel
• NC styret længdestop, længde 1 500 mm - fuldautomatisk i forbindelse med NC styringen
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S. H. Værktøjsmaskiner ApS

SHV BP 10

MODEL:
Max. pressekraft:

tons

10

Max. værktøjshøjde:

mm

1 50

Slaglængde:

mm

1 85

Motor:

kW

1 ,1

Arbejdshastighed:

mm/sek

10

Pressebord:

mm

450 x 900

Længde:

mm

1 000

Bredde:

mm

450

Højde:

mm

1 200

Vægt:

kg

250

Spænding:

3 x 400 volt eller 3 x 230 volt.
50 Hz mod merpris

Presseplan med værktøjer

Længdestop

NC styring
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