ALFRA koperknipmachine
Made in Germany by ALFRA

Voor het nauwkeurig en braamvrij knippen van koperen en aluminium
staven 125,0 x 12,0 mm.
■ Ideale aanvulling op koperbuig- en ponsmachine.
■ Kniptijd met elektrisch-hydraulische pomp 5-15 sec.
(afhankelijk van materiaaldikte)
■ Neerhouder en geleider voor nauwkeurige knipresultaten.
■ Uitwisselbaar en slijpbaar mes.
■ Gewicht: 16 kg
Art.nr.
Machine compleet met snelkoppeling, geleider, neerhouder.

03250

Reserve knipmes

03251

Indien de elektrisch-hydraulische pomp SC-05 III direct is aangesloten
op de knipmachine, bevelen wij het gebruik van een voetschakelaar met
START – STOP – UIT functie aan.
Voetschakelaar met START – STOP – UIT functie
(Aansluiting direct op machine Art.nr. 03200)

03865

Voetschakelaar met START – STOP – UIT functie
(Aansluiting direct op hydraulische pomp Art.nr. 03851)

03863

Wij hebben voor u de volgende aandrijvingen geselecteerd:
Elektrisch-hydraulische pomp AHP 03-01
Elektrisch-hydraulische pomp DSP 120

Art.nr. 03250
03853
02027

Indien u gebruik maakt van een eigen aandrijving t/m 700 bar, graag de
maten van de koppeling aangeven.

ALFRA – werkplaatskar
Made in Germany by ALFRA

Geschikt voor zowel de koperbuig- en ponsmachine 03200
als de koperknipmachine 03250
Makkelijk te transporteren - ook met regeluitrusting
Speciaal ontworpen werkplaatskar, waarop beide apparaten gemonteerd
kunnen worden. In de kar kan de elektrisch-hydraulische pomp aangesloten worden op een 2-weg overdrukventiel. De machines zijn onderling
verbonden met hydraulische slangen. Twee op de zijkanten van de tafel
gemonteerde gelagerde werkstukdragers voor het buigen en knippen van
langere staven.
De kar heeft een lade met interieur voor het opbergen van uw stempels en
matrijzen. De kar staat op 4 wielen, waarvan 2 voorzien van rem.
De uitrusting is inclusief een enkel en een dubbel stopcontact en een zelfuitrollende 230 V voedingskabel van 3 meter lengte.
Tafelgrootte:
Afmetingen L x B x H:
Gewicht:

1.050 x 700 mm
1.150 x 700 x 900 mm
100 kg zonder machines

			
Art.nr.
Werkplaatskar, klaar voor aansluiting,
03950
met 2-weg overdrukventiel,
slangkoppelingen, lade met interieur.
(zonder machines en aandrijving)
Art.nr. 03950 (levering zonder machine)

42

