SERIES 4 PRESS
®

PEMSERTER® Series 4®-pressen är helt pneumatisk och avger 6 ton presskraft, har ett
45,7 cm djup som ger bra åtkomlighet för olika detaljer. Pressen är utformad för att
montera pressfästelement storlek M2 till M10 i stål och storlekar upp till M12 i
aluminiumdetaljer eller kretskort.

Nu utrustad med
Optisk Sensorindikator
(OSI) Funktion

Slagräknare

Laserpekare

Standard
Funktioner

NY
OSI Funktion

Låsbart verktyg/tillbehör förvaringsskåp

Funktioner och Fördelar
 Presskraft Justerbar från 1.8 till 53.4 kN / 400
till 12,000 lbs.

 Pneumatisk drift för hastighet, noggrannhet,
T
NYHE








och simpel drift. Kräver endast luftanslutning.
Integrerad säkerhetsanordning.
Optisk sensorindikator (OSI) är ett
användarvänligt visuellt hjälpmedel som gör
installationen av säkerheten snabb och enkel.
Skål för fästelement, inkluderat avdelare.
Snabba verktygsbyten, perfekt för mindre
detaljvolymer.
Laserpekare, slagräknare och låsbart skåp för
lagring av verktyg och tillbehör.
Ett års garanti på delar och två års garanti på
pneumatiska komponenter.

PEMSERTER® Series 4® Press
Specifikationer
Presskraft

1.8 till 53.4 kN / 400 till 12,000 lbs.

Styrsystem

Pneumatic

Luftkrav *

6 till 7 BAR
12 mm / 1/2 ”dia. minsta flödeskanal

Halsdjup

45,7 cm / 18 ”

Höjd (på skåpet)

167,6 cm / 66 ”

Bredd (av pressen)

43,2 cm / 17 ”

Vikt

Press - 259 kg.
Med skåp - 372 kg.

Skåpsdimensioner

74 cm L x 66 cm B x 76 cm H
29 ”L x 26” B x 30 ”H

13 cm /
5.1”

25.4 cm /
10”
45.7 cm /
18”

10.2 cm / 4”

7.4 cm / 2.9”
7.6 cm / 3”
5 cm / 2”
0.8 cm /
.31”

* 1 psi = 0,07 bar. 1 bar = 14,5 psi.

3.5 cm /
1.375”

Pressens
Arbetsområde

3.8 cm /
1.5”

Optioner, hållare och verktyg
Valfri hållare och verktyg kan enkelt installeras på alla nya och befintliga PEMSERTER® Series 4®-pressar.

"Top Mount Reverse Flange
Anvil Holder" inkluderar stans
och dyna.

"Bottom Mount Reverse
Flange Anvil Holder"

När en detalj och fästelement ej kan monteras med hjälp utav
standardverktyg, löser ofta "Reverse Flange Anvil Holder" problemet.

PEMSERTER® QX4 ™ manuellt verktygssystem ger en
effektiv metod för att snabbt växla mellan fyra olika
underverktyg. Den enhandiga funktionen av detta
verktyg gör det möjligt för en operatör att montera
fyra olika typer och / eller storlekar av fästelement
med en set-up (beroende på fästelement).
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