
SKRÓCENIE CZASU WYMIANY NARZĘDZI
System mocowania magnetycznego

WYDAJNE I ŁATWE W UŻYCIU

KORZYŚCI ROZWIĄZANIA:
- Narzędzie jest mocowane w ciągu kilku sekund 

poprzez naciśnięcie przycisku.
- Aby przejść z jednego rozmiaru narzędzia do 

drugiego, nie są potrzebne żadne regulacje. Pola 
magnetyczne dopasowują się do wymiarów 
narzędzia, dopasowując się do najmniejszych i 
największych.

- Nie są wymagane żadne czynności konser-
wacyjne, ponieważ żadne części nie są w ruchu.

NAJBARDZIEJ NIEZAWODNY SYSTEM NA RYNKU:
- Siła zacisku każdego bieguna magnetycznego 

jest monitorowana w czasie rzeczywistym.
- Brak ryzyka namagnesowania aktywnych części 

narzędzia, ponieważ strumień magnetyczny 
sięga tylko do 20 mm w głąb dna matrycy.

- Brak ryzyka nieplanowanego odpięcia. 
Mocowanie jest elektrotrwałe. Zasilanie 
elektryczne jest potrzebne tylko podczas 
zaciskania i zwalniania. Zamocowanie narzędzia 
jest trwałe.

USTAWIENIE :
- Każda płyta jest dostarczana z prowadnicami 

rolkowymi.
- Każda płyta jest zaprojektowana zgodnie z 

wymiarami prasy, tłokiem prasy i otworem w 
łożu prasy.

NAJSZYBSZE I NAJBARDZIEJ NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE NA RYNKU

12 Wszystkie specyfikacje dostępne na www.ventor.pl



13

GENERATOR HYDRAULICZNY
dla rolek lub segmentów kulowych oraz dla gazu lub zacisków hydraulicznych

PRZYSTĘPNY I PROSTY GENERATOR

Generuje ciśnienie hydrauliczne o mocy 100 lub 
300 barów używając systemów sprężonego po-
wietrza o mocy 6 barów. Idealny do ustawiania 
szyn kulowych lub rolkowych oraz mocowania 
azotem.
Projekt 100 HPF i 300 HPF  :
- Ciśnienie: 100 or 300 barów
- Prosty odwód pedału nożnego (HPF)
- Podwójny odwód z kontrolą ręczną (HPMD).

GENERATOR OBSŁUGIWANY ELEKTRYCZNIE

Umożliwia bezpieczne zasilanie zacisków 
hydraulicznych poprzez ustawienie 
skrzyżowanych obwodów zaciskowych. 
Generator zasilany elektrycznie od 1 do 5 
obwodów. Istnieje możliwość zintegrowania 
sterowania w pulpicie sterowniczym prasy lub 
sterowaniu przyciskiem.

POMPA MANUALNA : HPMAN

Pompa manualna używana jest wtedy, gdy brak 
jest zasilania hydraulicznego
Obie są łatwe w ustawieniu i użyciu.

AKCESORIA : BDS

Blok bezpieczeństwa BDS umożliwia:
- Zadbaj o bezpieczeństwo obwodu dzięki 

wyłącznikowi ciśnieniowemu
- Zatrzymaj prasę w przypadku mimowolnego 

odblokowania
- Aby zapobiec pracy prasy, gdy szyny kulowe 

lub rolkowe znajdują się w wysokiej pozycji.

Obsługa nożna : HPF Obsługa ręczna : HPMS or HPMD

HPE HP1E

Rury hydrauliczne, prosimy o kontakt.

info@ventor.pl
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