S. H. Værktøjsmaskiner ApS
Din leverandør af

VÆRKTØJSMASKINER
til konkurrencedygtige priser

SHV EASY CUT HYDRAULISKE MASKINSAKSE
- svingsnit - med NC styret bagstop

Den stabile saks, der er opbygget i en kraftig stålsvejsekonstruktion, herefter bearbejdet
på alle flader, for at opnå
højeste nøjagtighed.
Maskinerne har motoriseret NC
bagstop med kuglespindler, forsynet med kraftige tilholdere
samt vendbare skær, der er
inddelt i segmenter, oplægningsarme samt vinkelanslag.
Indstillelig spalteåbning.
Vi kan tilbyde sakse fra 6 mm op til 16 mm og i
klippelængder fra 3200 op til 4200 mm.
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Priseksempel:

6 x 3200 mm komplet maskine
D.kr.

160.500,-

SHV HAP HYDRAULISKE KANTPRESSERE
med NC styring på 2 akser

Den stabile kantpresser, der er opbygget i en kraftig stålsvejsekonstruktion,
herefter bearbejdet på alle flader,
for at opnå højeste nøjagtighed.
Maskinen er forsynet med torrisionsaksel, således den bukker
med samme tryk i begge ender
af maskinen. Hurtigskift af værktøjer (Amada system). Laser
safe, fingerbeskyttelse, lysgitter
på bagsiden. Bagstop med
kuglespindler og indstillelige
fingre. Sikkerhedsdøre på
endegavle, flytbar fodpedal
med nødstop.
Standardtilbehør: overmatrice
forkrøbbet samt undermatrice med 5 spor.
Bombering af undermatrice manuel.
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Priseksempel:

125 tons x 3200 mm komplet maskine
D.kr.

231.380,-

Ring og hør på andre typer kantpressere
- bukkekapacitet op til 500 tons

SHV HT PLASMASKÆRERE MAXI CUT
Den ideelle plasmaskærer, som klarer alle opgaver
til en fornuftig pris. Maskinerne har en positionsnøjagtighed på +/- 0,05 mm. Repeter nøjagtighed
+/- 0,02 mm. Alle maskiner leveres med
HYPERTHERM plamakilder. Maskinen er opbygget
med de bedste komponenter: Hypertherm plasmakilde, CNC kontrol MICROEDGE PRO.
Brugervenlig software med mulighed for direkte
opkobling til PC og overførsel af filer.
Maskinen er opbygget i en kraftig svejsekonstruktion, der er bearbejdet på alle flader, for at få den
bedste nøjagtighed. Maskinen har 2 railways, hvor
portalen kører i lineare føringer og med Rack &
Pinion træk i begge sider af portalen. Skråtskårne
tandhjul. Endvidere har maskinen servomotorer,
som betyder absolut højeste nøjagtighed.
Automatisk gaskop. Udsugningsbord med automatisk regulering af udsugningsluften i de
enkelte kamre. Alle kabler og slanger er beskyttet
med en kraftig og robust kapsling.
Vi kan tilbyde maskinen leveret,
opstillet og igangkørt.
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Priseksempel:

SHV HT Maxi Cut 1500 x 3000
Powermax 125
D.kr.

448.000,-

SHV RM 3 valset asymmetrisk valse med forbuk
Fremstillet i en kraftig
stålkonstruktion i ST 52,
som er bearbejdet på
alle flader med
moderne maskiner.
Hermed opnås den
højeste stivhed og
nøjagtighed i maskinen.
Central valseruller er
monteret med kraftige rullelejer. Træk på 2 valseruller med kraftig dimensioneret motor
og kædetræk. Forbukning sker med sidevalserullen, som er drevet af en kraftig motor
med reduktionsgear. Præcisionsvalsning. Maskinen er forsynet med motorbremse samt trådvalse
i valsestokken. Udsvingbar overvalse efter endt valsning. Overvalsen er sikret med en kraftig lås.
Flytbar betjeningspanel, hvor alle funktioner betjenes samt nødstop.Frem- og tilbageløb via de 2
fodkontakter, forsynet med kraftig og robust kabel. Valseruller for trådvalsning og valsning af
rundjern. Konus lineal for konus valsning. Bombering af overvalsen (valseemnet er valset korrekt i
hele længden - også på midten). Elkabinet med Siemens komponenter.
Sikkerhedswire med sikkerhedsPriseksempel:
kontakt omkring valsen.
RM 1570 x 130 mm max. valsekapacitet 4,5 mm
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incl. motoriseret forbukkeanordning,
hærdede valseruller og digital aflæsning
D.kr.

68.232,-

Ring og hør på andre typer valser.
Vi kan levere med bukkekapacitet op til 32 mm.

SHV BP 20 HORISONTALE BUKKEMASKINER
Manuel eller NC styret

Med SHV horisontal bukkemaskine stiger produktiviteten på værkstedet. Maskinen er let at betjene.
Hydraulikcylinderen er placeret ovenpå den kraftige
presseplade, som presser 1,50 op, således der ikke
bliver deformationer i pressepladen af
glødeskaller.
Det betyder en presser med lang
levetid.
Maskinen er opbygget i en kraftig
stålsvejsekonstruktion, der er bearbejdet
på alle flader med moderne CNC maskiner, for højeste nøjagtighed.
Kraftig dimensioneret hydraulikanlæg.
Digitalaflæsning af presselængde og
tilbagegang af pressestempel.
Let indstilling af slaglængde, direkte
på NC styringen. Hurtig indstilling af
pressetryk, direkte på håndtag
(afhængig af pladetykkelsen).
Hærdede og slebne værktøjer.
Hurtig skifte system for værktøjer.
Mulighed for ombytning af værktøjer,
således matricen er placeret modsat,
hvilket giver mange fordele ved bukning af visse emner.
Automatisk bukke cyklus.
Længdestop med manuel indstiling med skala.
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Priseksempel:

SHV hydraulisk horisontal
bukkemaskine 20 tons
incl. værktøjer
D.kr.

62.570,-

Se vores hjemmeside www.shv.dk, hvor du finder vores udvalg af brugte
maskiner - og har vi ikke den maskine, du søger, finder vi den i vort store kontaktnet i Europa.

Din maskinleverandør:

S. H. Værktøjsmaskiner ApS

Klokkestøbervej 15, DK-9490 Pandrup. +45 98 20 44 00. Mail: info@shv.dk

www.shv.dk

Forbehold for trykfejl, kursændringer og prisstigninger

Ring og få et godt tilbud på netop den maskine, som passer jer.

