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Ölçüler mm. cinsinden verilmiþtir

Automak1600 hassas presleme ve perçinleme iþlemleri için tasarlanmýþ, elektronik kontrollü, modern
bir prestir.

Elektromagnetik presleme teknolojisine sahip Automak1600, aðýrlýklý olarak anahtar ve buton iç
aksamlarýnda yer alan hareketli ve sabit kontaklara bimetal perçinlerin perçinlenmesi alanýnda
kullanýlmaktadýr.

Teknik Özellikler:

Besleme Gerilimi: 220VAC 50Hz Monofaze
Güç Tüketimi: 250W
Presleme Kuvveti: 1500Kp
Strok: 16mm
Perçinleme Hassasiyeti: +/- 0,01mm
Toplam Aðýrlýk: 65Kg

Automak1600 Elektromagnetik Perçinleme Presi aþaðýda listelenmiþ özelliklere sahiptir:

Elektronik kontrol sayesinde, seri imalat sürecinde, ayarlanan pres baský kuvveti ve benzeri
çalýþma deðerlerini sabit deðerde tutar ve imalat kalitesinde süreklilik saðlar
Elektromagnetik presleme teknolojisini kullanan Automak1600, basýnçlý hava kompresörü,
hidrolik merkez vb. donanýma ihtiyaç duymaz. Sadece 220VAC monofaze elektrik beslemesi
bulunan her ortamda rahatlýkla kullanýlabilir
Kontak perçinlerinin, ED-85 Titreþimli Besleyici ünitesi tarafýndan otomatik olarak besleniþi,
hýzlý ve yüksek kapasiteli üretim þartýný saðlar.
Hareketli mekanik aksam adedinin azlýðý ve elektronik güç kontrolünün yarý iletkenler ile
saðlanýyor oluþu sayesinde Automak1600 yüksek bekaya sahip, uzun kullaným ömrü olan bir
prestir.
Türkiye'de üretiliyor oluþu sayesinde, tamir ve yedek parça temini ivde ve ekonomiktir
Automak1600 ufak boyutlara sahip, kompakt ve kolay taþýnabilir bir prestir.

Automak1600, üretim performansý, kullaným kolaylýðý ve teknik destek kalitesi doðrultusunda, elektrik
sektöründe yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.
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