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    Alte tipo-dimensiuni, LA CERERE ! 

 

      Prese cu excentric T10 CE …. T75 CE, cu batiu deschis, 

         in executie “Sprint” cu disc volant montat direct pe arborele excentric 
 
 

Serie constructiva ce se evidenţiază printr-o inalta viteza de lucru (optional, de pana la 300 lovituri/min.), 

datorita inexistenţei unui reductor intre axul de actionare si roata volanta, aceste masini fiind recomandate 

pentru decupari si stantări fine.    
 

 

MODEL 
PRESA 

CAPACITATE 
VITEZA 

NOMINALA 
VITEZA VARIABILA CURSA 

DISTANTA 
MASA-CULISA* 

MASA DE 
LUCRU 

CULISA 

[KN] [Curse/min] [Curse/min] [mm] [mm] [mm] [mm] 

T10 CE 100 190 92÷230 6÷40 210 240x360 90x110 

T15 CE 150 165 88÷220 8÷60 260 300x400 104x230 

T20 CE 200 155 84÷210 6÷60 300 300x450 190x278 

T30 CE 300 145 80÷200 8÷76 350 360x580 250x350 

T40 CE 400 145 76÷190 8÷78 375 380x650 250x350 

T50 CE 500 140 72÷180 12÷110 400 440x750 300x450 

T75 CE 750 120 60÷130 14÷140 450 500x800 380x560 

 

 

●  Batiu robust realizat în construcţie sudată, detensionat termic în cuptor. 

●  Masă de lucru 580x360 mm, cu canale T în diagonală pentru tiranţi  

    Ø 16 mm, cu gaură străpunsă Ø 110 mm cu alezaj Ø 140 x 18 mm. 

●  Culisă 350x250 mm, ghidată pe 4 ghidaje cu 6 suprafeţe de alunecare. 

●  Bielă din fontă cu lagăre din bronz B14. 

●  Arbore excentric, din oţel aliat cu Ni Cr Mo, forjat şi îmbunatăţit,  

    cromat si rectificat. 

●  Grup FRÂNĂ – AMBREIAJ, fabricat firma , combinat  

     cu comandă electro-pneumatică cu timpi de răspuns extrem de rapizi. 

●  Electrovalvă cu dublu corp, autocontrolată prin flux paralel, prevăzută  

    cu un sistem eficace de silenţiozitate.                                                                          Grup frână-ambreiaj  

●  DULAP ELECTRIC de comandă şi control  

     - PLC (Automat programabil) cu Display Touch Screen, simplu de învăţat şi utilizat. 

     - Dispune de diagnoză cu leduri pentru o uşoară interpretare şi permite o selectare a cicluri de lucru: 

●  UNGERE centralizată automată cu debit reglabil cu ajutorul dozatoarelor cu debit diferenţiat.  

 

 

                  OPTIUNI: 

         - Motor cu 2 viteze, 4 – 6 poli 

         - Reglare turaţie cu regulator de frecvenţă. 

         - Perdea de lumină (bariere fotoelectrice) 

         - Masă suplimentară (Placă înălţare masă) 

         - Înclinare batiu 

         - Comandă cu motor a culisei 

         - Pernă extracţie 
 

ECHIPARI SPECIALE, la cerere. 


