
2D LASER CUTTING2D LASER CUTTING

Effektiv skæring af alle metaller – skæreområde 3000 mm x 1500 
mm. Komplet med vekselbord – aut. skift. Aut indstilling af skærepa-
rametre. Aut. justering af fokus linse. Maskinen er komplet med  CNC 
styring– inkl. softwarepakke Incl. alle parametre. Maskinen opkobles 
direkte på server således at der altid kan fås hjælp og service omgåen-
de. Laseren leveres med komplet lukket arbejdskabine og lysgitter og 
klar til brug.

LEVERES FRA 1 KW OP TIL 4 KW

TH65
RØRFIBERLASER
For effektiv skæring af alle typer rør

LASER TUBE CUTTING

Effektiv skæring af alle metaller – skæreområde 3000 mm x 1500 
mm. Komplet med vekselbord – aut. skift. Aut indstilling af skærepa-
rametre. Aut. justering af fokus linse. Maskinen er komplet med  CNC 
styring– inkl. softwarepakke Incl. alle parametre. Maskinen opkobles 
direkte på server således at der altid kan fås hjælp og service omgåen-

TH65TH65
RØRFIBERLASERRØRFIBERLASER
For effektiv skæring af alle typer rørFor effektiv skæring af alle typer rør

LASER KILDE: IPG

KVALITETSMASKINER

1 KW:   132.000 €
2 KW:   165.000 €
3 KW:   196.000 €

SPECIALTILBUD
RØRFIBERLASER KOMPLET

2 KW:   139.000 € 4 KW:   234.000 €

SPECIALTILBUD:
FIBERLASER VEKSELBORD SKÆREOMRÅDE 3000 X 1500 MM

SMART XL & PUMA XL KANTPRESSER
Hydraulisk CNC kantpresser.
Leveres komplet med akser fra 3 – op til 9. CNC styring Delem – ESA 
660. Med største gab og største vandring på markedet – inkl. hurtig 
skift af overværktøjer – inkl. bombering – sikkerhedsudstyr – Laser Safe 
og fl ytbar fodpedal med nødstop. Inkl. std værktøjspakke. Leveres i 
presselængder fra 1550 mm op til 6000 mm med pressekraft fra 40 
tons op til 600 tons.

SERVO ELEKTRISK KANTPRESSER
Elektrisk CNC kantpresser – 4 akser standard.
Den nye generation af kantpressere. Spar 50% energi – 30% hurtigere end 
traditionelle hydrauliske kantpressere. Hurtigste kantpresser på markedet  
- bukker i fuld længde. Extra stort gab i maskinstativ – hurtig skift af værk-
tøjer – Laser Safe – aircondition af elskab. Leveres fra 1530 mm op til 4080 
mm med pressekraft fra 40 tons op til 200 tons. Flytbar fodpedal med 
nødstop.

SERVO ELEKTRISK KANTPRESSER

NOISE
HYDRAULIC OIL
HYDRAULIC FILTER
HYDRAULIC SEALS
VALVES
CYLINDERS
DWELL TIMESNO

NOISE
HYDRAULIC OIL
HYDRAULIC FILTER
HYDRAULIC SEALS
VALVES
CYLINDERS
DWELL TIMESNO

EKSEMPEL - 3000 MM X 220 TONS 50.080 € EKSEMPEL - 3000 MM X 100 TONS 59.730 €

G3015A
FIBERLASER
med helstøbt maskinstativ

• Max. skærelængde  6500 mm
• Max. rørdimension Ø 20-210 mm eller firkantrør 150 x 150 mm
• Pneaumatisk selvcentrerende chuck
• Aut. indstiling af fokuslinse
• Helsøbt maskinstativ – lang levetid uden vibrationer
• Nyeste software: SigmaTube Nesting
• Komplet med lysgitter

GARANTI FOR
KVALITET

SALG – SERVICE – RESERVEDELE – SLIDDELE ·  WWW.SHV.DK
+45

GARANTI: 24 måneder på materiale og fabrikations fejl

SPECIALTILBUD


