Nazwa produktu: Szybka prasa Typu C
Funkcje i korzyści:
● Obudowa wykonana z żeliwa wysokiej wytrzymałości. Najlepsza stabilność.
● Zaadaptowano podwójny filar przewodni, kolumna centralna typu A
● Łożyska kulkowe niepsujące się niemieckie FAG.
● Dynamiczna równowaga do wyboru.
● Maszyna zawiera blokadę hydrauliczną, wskaźnik wysokości formy, zestaw narzędzi, C-65 i
C-85 regulowaną formę z napędem silnikowym.
● interfejs użytkownika ze sterowaniem mikrokomputerem.

●

Układ smarowania automatyczny.

Wprowadzenie
●

Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca szybkie
prasy w Chinach. Jesteśmy jedyna firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże
maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Jesteśmy największym producentem szybkich
pras w Guangdong.

●

Nasze szybkie prasy typu C mogą osiągać prędkość do 200-1000spm. z dokładnością do
+/-0.01mm. Posiadamy nastepujące maszyny: 25 Ton, 45Ton , 65Ton , 85Ton

●

Nasze szybkie prasy typu C są szeroko stosowane przy w produkcji stojanów, wirników,
guzików, dziurek itp. częściach metalowych o dużej szybkości. Produkcja silników i
urządzeń AGD, instrumentów.

●

Nasze szybkie prasy typu C są szeroko stosowane przy produkcji LED, branży
samochodowej, urzadzeń domowych, aparatury medycznej, intrumentów, narzędzi oraz
częsci metalowych.

Dane techniczne:

Nazwa

Szybka prasa typu C

Model
Siła

skok

prędkość(SPM)
wysokość

obszar
roboczy(mm)

C-45

C-25

20m
m

200-1
000
185-2
15

25Ton

25mm

200-900
183-213

45Ton
30mm

25mm

30mm

40mm

200-800

200-80
200-700 200-600
0

180-210

213-243 210-240

600 x 300 x 80

205-235

680mm x 420mm x 90mm

obszar
prowadnicy(mm)

320mm x 220mm

420mm x 320mm

regulacja
prowadnicy(mm)

30.00

30.00

otwarcie łoża(mm)

100x 300(400)

100 x 400 (500)

Waga maszyny(kg)

2919.00

5080.00

Silnik (KM)

5.00

system smarowania

wymuszony automatyczny

System zmiennej
prędkości
Sprzęgło i hamulec
Redukcja wibracji

Inwerter
Sprzęgło powietrzne, hamulce tarciowe

Mechaniczne mocowania oraz pneumatyczne mocowania

Nazwa

Szybka prasa typu C

Model
Siła

skok

prędkość(SPM)
wysokość

obszar
roboczy(mm)

obszar
prowadnicy(mm)

7.50

C-85

C-65

30mm

65Ton

40mm

85Ton
50mm

200-70
200-600 200-500
0
206-25
200-250
6

196-246

40mm

50mm

60mm

200-40
200-300
0

200-300

310-360 305-355

300-350

890x520x110

1000x600x150

550x350mm

700x450mm

regulacja
prowadnicy(mm)

50mm

50mm

otwarcie łoża(mm)

100x450(550)mm

170x600(700)mm

Waga maszyny(kg)

8016kg

14500kg

Silnik (KM)

system smarowania

15HP
15KM

wymuszony automatyczny

System zmiennej
prędkości
Sprzęgło i hamulec
Redukcja wibracji

30HP
30KM

Inwerter
Sprzęgło powietrzne, hamulce tarciowe

Mechaniczne mocowania oraz pneumatyczne mocowania

Warunki zakupu:

Opakowanie
opieka posprzedażowa
czas doręczenia
droga dostawy
rozdzaj płatności
Atrybuty produktu

skrzynia drewniana
1 rok
30-45 dni roboczych

fracht morski
T/T L/C gotówka lub inne

Silnik

TECO

stycznik

FUJI

podwójny zawór elektromagnetyczny

ROSS

przekaźnik elektryczny

FUJI

przełącznik wielostopniowy

FUJI

Łącznik pneumatyczny

zawór elektromagnetyczny
kołek prowadzący
włącznik prasy
Łożyskowanie

włącznik powietrza i części zewnętrzne
Zasilacz zmiennoprądowy

Podajnik oleju stabilizatora
uszczelka olejowa

Dodatkowy osprzęt
● Szybka metalowa forma guzikowa
● szybka forma dziurkująca
● szybka forma wykańczająca
● szybkie narządzie do statorów
● szybka forma do dziur
● szyba forma do części metalowaych
● szybki podajnik
● szybka elektryczna płaska rozwijarka
● szybka maszyna prostująca typu S

Końcowa prezentacja produktu

ARK

MAC

Japonia stop miedzi
FUJI
FAG

FUJI
FUJI

SANYO
SKY

