Prasa do mocowania insertów wciskanych

PRIMA INSERTER MAXI 450

Cechy charakterystyczne:
Jest prasą do mocownia insertów wciskanych, łączącą bezpieczeństwo pracy, uniwersalność zastosowania, zwartość
konstrukcji, przystępną cenę oraz łatwość obsługi. Z tych też powodów Prima zdobyła wielką popularność na całym świecie
wśród firm stosujących technikę insertów tego typu.

Bezpieczeństwo
Mały prześwit między matrycą a stemplem sam z siebie gwarantuje bezpieczeństwo osoby obsługującej.

Jeszcze bardziej uniwersalna
Konstrukcja prasy Prima Maxi, zachowując uniwersalność swojej "mniejszej siostry", ze swoimi wymiennymi kształtkami,
pozwala na instalację insertów w profilach zamkniętych o wymierach do 900 mm i na głębokość nawet 600 mm!
Zdecentrowane matryce pozwalają na montowanie insertów bardzo blisko ścian oraz wygięć kształtowych.

Siła
Prima Maxi jest w stanie wywrzeć nacisk od 150 kg aż do ponad 7 ton.

Wydajność
Prima Maxi, będąc mazyną w pełni pneumatyczną, pozwala na wysoką wydajność pracy (1 cykl na sekundę), co wyróżnia
ją wśród innych urządzeń z tej samej kategorii, które jako hydrauliczne, osiągają znacznie wolniejsze cykle operacyjne.

Niskie zużycie energii oraz koszty obsługi
Jako, że Prima Maxi jest prasą pneumatyczną, nie wymaga więc ani zmian oleju, ani specjalnych przeglądów - wystarczy
okresowe oczyszczenie i naoliwienie nielicznych elementów. Pracochłonność obsługi jest jedną z najniższych w tej kategorii.

Silna i wszechstronna
Inkrementalnym, dekrementalny i globalny licznik insertów, wyświetlacz o wysokiej janości, precyzyjna regulacja siły i
dynamiki, autodiagnostyka błędów.

Jakość
Prima Maxi będzie Wam służyła przez wiele lat dzięki zastosowaniu komponentów o najwyższej jakości: system
pneumatyczny z SCM Japan (światowy lider) oraz przekaźniki Matshushita i Nikkai Japan.

Normy międzynarodowe
Prima została zbudowana przestrzegając międzynarodowych norm bezpieczeństwa pracy CEI EN 61000-6-4:2007; CEI EN

61000-3-2:2007; CEI EN 61000-6-2:2006; CEI EN 60204-1:2006; CEI EN 61000-3-3:2009; CEI EN 55011:2011.

Relacja jakość/cena
Mimo najwyższej klasy jakości, którą docenicie już przy pierwszym spotkaniu, Prima Maxi jest prasą do mocowania
insertów wciskanych o najniższej w swojej kategorii cenie!

Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak
odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.

