
S. H. Værktøjsmaskiner ApS

Maskinbeskrivelse:
• Opbygget i en kraftig stålkonstruktion, som er fuldsvejset i alle sammenføjninger, for at opnå den bedste stabilitet på 
 maskinen. Herefter er saksen bearbejdet på alle flader på moderne maskiner, for at opnå den højeste præcision og 
 nøjagtighed.
• Direkte indtastning af pladetykkelsen på betjeningspanelet - så indstiller maskinen selv klippevinklen.
• Automatisk kalkulation af klippevinkel i forhold til materiale og pladetykkelse.
• ELGO NC med op til 99 programmer med 10 sekvenser på bagstop og automatisk indstilling af klippespalten.
• Indtastning af klippelængde og stk. antal på tastatur.
• Indtastning af klippelængde fra 10 - 3200 mm direkte på tastatur.
• Saksen har variabel klippevinkel og laver ingen proptrækkere ved klip af strimler. Saksen har automatisk regulering 
 af klippevinkel i forhold til pladetykkelsen. Automatisk indstilleligt tilholdertryk, afhængigt af pladetykkelsen.
• Som standard er saksen forsynet med et bagstop med kuglespindler, længde 650 mm og er opklapbart.
• Saksen er forsynet med kraftige kulisseføringer for nøjagtigt klip.
• Moderne og lydsvagt hydrauliksystem, med REXROTH og BOSCH elementer.
• SIEMENS og TELEMECANIQUE el-udstyr, som overholder de internationale sikkerhedsnormer.
• Hydrauliske tilholdere for optimal fastholdelse af pladen under klipning. Tilholderne er forsynet med kunststofbelæg-
 ning, ingen mærker i pladen. 
• Saksen har hårdtforkromede hydraulikstempler og er forsynet med MERKEL pakninger.
• klippelinebelysning.
• Nødstop på front og den flytbare fodpedal.
• 2 oplægningsarme.
• Saksen er forsynet med kvalitets sakseskær, som er vendbare - 2 gange for overkniv og 4 gange for underkniv.
• Lysgitter på bagsiden.
• Fingerbeskyttelse på fronten, hvor 1250 mm kan åbnes.
• Kugler i oplægningsbord - dette bevirker man med lethed kan indføre pladerne i maskinen.
• Hurtigt skift og vending af sakseskær kan gøres på den halve tid via tipfunktionen.
• Komplet dokumentation og brugsanvisning.

Ekstra udstyr:
• Sakseskær for rustfrit stål.
• Pneumatisk pladefang.

24 måneders

garanti

SHV SG hydraulisk saks
med variabel klippevinkel

NC styret bagstop
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Max. pladetyk. normal stål: 6 mm 6 mm 6 mm 8 mm
Klippelængde: 2500 mm 3200 mm 4000 mm 2500 mm
Klippevinkel: 0,5 - 1,50 0,5 - 1,50 0,5 - 1,50 0,5 - 1,50
Bordhøjde: 800 mm 800 mm 860 mm 800 mm
Bagstoplængde: 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Klip pr. minut: 15 stk 14 stk 12 stk 13 stk
Motor: 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW
Olietank: 200 ltr 220 ltr 220 ltr 200 ltr
Længde/bredde/højde mm: 3300/1800/2100 4000/1800/2100 4800/1900/2200 3400/1900/2150
Vægt: 5,6 tons 6,5 tons 8,4 tons 6,4 tons

SHV 6 x 2500 SHV 6 x 3200 SHV 6 x 4000 SHV 8 x 2500

 

 

 

 

 

 

 

 

Max. pladetyk. normal stål: 8 mm 8 mm 13 mm 13 mm
Klippelængde: 3200 mm 4000 mm 3200 mm 4000 mm
Klippevinkel: 0,5 - 1,50 0,5 - 2,00 0,5 - 2,00 0,5 - 2,00
Bordhøjde: 800 mm 860 mm 870 mm 870 mm
Bagstoplængde: 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Klip pr. minut: 12 stk 11 stk 7 stk 7 stk
Motor: 7,5 kW 11 kW 15 kW 15 kW
Olietank: 220 ltr 300 ltr 300 ltr 350 ltr
Længde/bredde/højde mm: 4100/1900/2150 4800/1900/2300 4000/1900/2350 4800/1900/2450
Vægt: 7,4 tons 9,5 tons 9,2 tons 13,1 tons

SHV 8 x 3200 SHV 8 x 4000 SHV 12 x 3200 SHV 12 x 4000

 

 

 

 

 

 

 

 

Max. pladetyk. normal stål: 16 mm 16 mm 20 mm
Klippelængde: 3200 mm 6000 mm 6100 mm
Klippevinkel: 0,5 - 2,50 0,5 - 2,50 0,5 - 2,50
Bordhøjde: 930 mm 1070 mm 1170 mm
Bagstoplængde: 800 mm 1000 mm 1000 mm
Klip pr. minut: 7 stk 5 stk 5 stk
Motor: 22 kW 30 kW 37 kW
Olietank: 450 ltr 780 ltr 900 ltr
Længde/bredde/højde mm: 4300/2100/2500 7100/2300/2950 7200/2700/3250
Vægt: 12 tons 32 tons 40 tons

SHV 16 x 3200 SHV 16 x 6000 SHV 20 x 6100

SHV
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Tlf.: +45 98 20 44 00. Mail: info@shv.dk. Web: www.shv.dk


