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PLAGKEM  - FORMATOOL

Obiščite naš razstavni prostor ter se  prepričajte o novostih s področja 
opreme za predelvo plastičnih mas in obdelave kovin.
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Stroj za brizganje plastike: 
KraussMaff ei KM50/55 AX ,

Linearni Robot LRX 50

APLIKACIJA: Brizganje tehničnih kosov
ELEKTRIČNI STROJ s 5 – točkovnim dvojnim 

kolenastim zglobom

Stroji  serije AX  so polnoelektrični stroji saj hidravlični 
pogon v celoti nadomestijo električni pogoni. Gre 
za energijsko učinkovito ter cenovno ugodno stan-
dardno električno izvedbo z zapiralnimi silami od 
500 do 3.500 kN. Izvedba AX temelji na preprostem 
ter zanesljivem 5-točkovnem kolenastem zglobu, ki 
omogoča odlično reproduciranje zapiralne enote in 
nižjo porabo električne energije. Prihranki v primer-

javi s hidravličnim brizgalnim strojem  tudi do 60%. 

Stroj za brizganje plastike:
KraussMaff ei KM 80/380 CX SERVO, 

Linearni Robot LRX 50

APLIKACIJA: Brizganje tehničnih kosov
HIDRAVLIČNI KONCEPT z BLUE POWER servo 

pogonom

Koncept serije CX je osnovan na zanesljivi dvoploščni 
tehniki, ki  zmanjša dolžino zapiralne enote za 30% v 
primerjavi s 3-ploščnimi koncepti.  Zapiralni sistem 
se maže samodejno, pri tem pa na vodilih ne pušča 
sledi olja.  Prednost tega sistema je visoka paralel-
nost plošč. Razstavni eksponat je opremljen s servo 
pogonom hidravlične črpalke. V kombinaciji servo 
motorja in konstantne hidravlične črpalke lahko s 
spremembo obratov motorja spreminjamo in kontro-
liramo pritisk in pretok olja. Prednosti takega pogona 
sta nižja hrupnost in nižja poraba električne energije.
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Tračna žaga za razrez Kovin: 
BEHRINGER HBP 263A 
APLIKACIJA: Razrez tankostenskih INOX 
profi lov v snopu

BEHRINGER žage serije HBP so sinonim za ro-
bustnost in natančnost. Pri dvosteberni izvedbi 
je okvir žage voden preko 4-ih točk, ogrodje 
žage iz sive litine pa omogoča učinkovito 
dušenje vibracij. Posledično je življenska 
doba rezilnega orodja daljša z žago pa lahko 
vršimo hitrejši razrez. Odlitki sestavnih delov 
stroja so odliti v BEHRINGER-jevi lastni livarni 
in obdelani v lastni proizvodnji v Nemčiji.


