GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR
MICROCROP / MINICROP

Microcrop

Hydrauliskt drivna maskiner med
en cylinder. Samtliga enheter
manövreras med en fotpedal och
operatör väljer med en brytare
läge för klippning eller stansning.
Minicrop
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GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR
MICROCROP
Microcrop har tre stationer för klippning av plattstål, L-stål samt hålstans.
Har bord med skalor och anslag vid stansenhet, ställbar slaglängd för samtliga
enheter, skydd vid samtliga enheter.
Plattstålsax :
- klipper plattstål max 200x13 mm med hög kvalitet på snittet
- klipper även rundstål 30 mm och fyrkantstål 25 mm ( med viss deformation )
- klipper en skänkel på L-stål i 45°
- justerbar tillhållare
- justerbar spalt mellan skären
L-stålsax :
- klipper L-stål 80x80x8 mm i 90° utan materialspill eller deformation
- justerbar tillhållare
Hålstans :
- stanskapacitet Ø27x10 mm
- snabblåsning av stans med bajonettfäste
- justerbar avstrykare
- dynhållare som gör de möjligt att stansa L-stål med en skänkel neråt
Exempel på extra utrustning :

Hålstansverktyg -36 mm Microcrop
Hålstansverktyg – 100 mm Minicrop

Rektangulärt slitsverktyg Microcrop
( = standard på Minicrop )

Elektriskt kontaktanslag
( Microcrop / Minicrop )
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GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR
MINICROP
Minicrop har fyra stationer för klippning av plattstål, L-stål / rund- fyrkantstål,
slitsstans samt hålstans.
Har bord med skalor och anslag vid slitsstans- och hålstansenhet, ställbar
slaglängd för samtliga enheter, skydd vid samtliga enheter.
Plattstålsax :
- klipper plattstål max 200x13 mm med hög kvalitet på snittet
- klipper en skänkel på L-stål i 45°
- justerbar tillhållare
- justerbar spalt mellan skären
L-stålsax med stål för rund- och fyrkantstål :
- klipper L-stål 80x80x8 mm i 90° utan materialspill eller deformation
( även 100x100x10 med viss deformation )
- rundstål 30 mm
- fyrkantstål 30 mm
- justerbar tillhållare

Hålstans :
- stanskapacitet Ø27x12 mm
- snabblåsning av stans med bajonettfäste
- justerbar avstrykare
- dynhållare med svanhals

Slitsstans :
-rektangulärt verktyg för max 7 mm plåt
storlek 50x40 mm ( djup x bredd )
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GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR
MICROCROP / MINICROP

Plattstålssax
Kapacitet plattstål

Microcrop

Minicrop

350x6 mm
200x13 mm
356 mm
30 mm*
25 mm*

300x10 mm
200x13 mm
305 mm
-

Skärlängd
Rundstål
Fyrkantstål
L-stålsax
L-stål 90°
80x80x8 mm
L-stål 90° , viss deformation
L-stål 45°
50x50x6
Rundstål
**
Fyrkantstål
**
Slitsstans
Max plåttjocklek
**
Slitsstans rektangulär
**
Hålstans
Stanskraft
36 ton
Stanskapacitet
Ø27x10 mm
Gapdjup
170 mm
Slaglängd
28 mm
Vikt
485 kg

80x80x8 mm
100x100x10
30 mm
30 mm
7 mm
50x40 ( djup x bredd )
45 ton
Ø27x13 mm
175 mm
21 mm
800 kg

* med viss deformation
** extra utrustning
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