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  Masini de indoit, cu actionare manuala, seria HA  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

■  Fălci de lucru, superioară - inferioară - de îndoire,  

    prevăzute cu şine de lucru interschimbabile. 
 

■  Tampon reglabil pentru îndoiri la unghiuri constante,       

    cu selectarea unghiului cu ajutorul unei scale gradată 0 - 180°. 
 

■  Lăgăruiri şi ghidajele fără întreţinere curentă. 

■  Şină plată pentru falca inferioară 

■  Şină profilată, ascuţită la 20° şi cu o rază la vârf de 1,0 mm,  

     pentru falca superioară. Alternativ, se poate livra o şină profilată cu vârful rotunjit la 3 mm.  

■  Câte 1 riglă plată, cu secţiunea de 68/10 mm şi 68/24 mm,  

    pentru falca de îndoire. 

■  Deplasarea fălci de îndoire în vederea poziţionării în funcţie de grosimea materialului 

■  Pat din braţe de susţinere a materialului, la partea din spate a maşinii, cu două cleme tampon  

    foarte utile ca tampoane simple la lucrări de serie) 

- Reduce încovoierea materialului datorită propriei greutăţi şi simplifică  procesul de lucru. 

- Nu se livrează la echiparea maşinii cu opritor spate. 
 

Printr-o ridicare suplimentară a fălcii superioară este permis şi montajul de şine „picior de cerb”. 

Utilizarea acestui tip de şine, conduce totuşi la o reducere a capacităţii de îndoire. 

 

 

DATE TEHNICE:  HA 100 HA 150 HA 200 HA 250 HA 310 HA 400 

Lungime îndoire mm 1040 1540 2040 2540 3100 4040 

Capacitate îndoire:        

- Oţel               (400 N/mm²) mm 3,00 2,50 2,00 1,50 1,50 0,80 

- Aluminium    (250 N/mm²) mm 4,00 3,25 2,75 2,00 2,00 1,25 

- Inox             (600 N/mm²) mm 2,00 1,50 1,25 1,00 1,00 0,50 

Deschidere max. falcă super. mm 100 100 100 100 100 100 

Dimensiuni de gabarit:        

Lungime mm 1900 2400 2900 3400 3960 4900 

Adâncime, fără opritor spate mm 610 610 610 610 610 610 

Înălţime mm 1050 1050 1050 1050 1050 1050 

Greutate Kg 980 1180 1380 1580 1820 2230 

 


