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HERA TECHNISCH MEUBILAIR
INRICHTING WERKPLAATS EN TRAININGSRUIMTE

Laten we beginnen met zelf al te melden dat
geen enkele werkplek hetzelfde is.
Om die reden zijn wij distributeur van
Hera meubilair geworden, omdat wij met
hun modulaire meubelsystemen zeer veel
oplossingen kunnen samenstellen. Die van u
zit er vast en zeker ook bij.

Een greep uit de variatie van onderdelen:
•
		
•
•
•
•

Houten of kunststofwerkbladen, verkrijgbaar in verschillende kleuren en 		
randafwerking
PROFI of EASY frames, afhankelijk van de gewenste uitstraling of budget
ESD veilige uitvoeringen, ook de bijpassende stoelen
Voedingskanalen, o.a. voorzien van voedingen en/of meetapparatuur
Maatwerk meubilair, geheel volgens uw eigen eisen en wensen

Wij weten als geen ander dat het inrichten van een werkplek of trainingsruimte geen eenvoudige taak is. Onze medewerkers zijn ervoor
getraind om u te helpen en te adviseren bij het maken van de juiste keuzes. Neemt u voor advies of informatie contact op met ons.

FLEC TRANSMISSIE OEFENSET

FLEC LAGERMONTAGE OEFENSETS

Complete set monteren/stellen + 2 fundatieplaten

Set van 9 basis montageoefeningen inclusief lesbrieven.
Leerzaam voor basisoefeningen zoals montage/
demontage van o.a. lagers en pakkingen.
De set wordt compleet geleverd met gereedschappen
en verbruiksartikelen.

• NMM 260 OT V-snaar overbrenging + één grondplaat
• NMM 230 OT Tandriem overbrenging middels motorreductor
+ twee opvulblokken en één grondplaat
• NMM 220 OT Ketting overbrenging + één grondplaat
• NMM 200 OT Tandwiel overbrenging + twee opvulblokken
• Twee fundatieplaten
Inclusief vijf stapelbare kunststof opbergkisten met één deksel en
één onderstel met zwenkwielen en bijbehorend lesmateriaal.
Exclusief gereedschap.

FLEC DOMOTICA PANEEL EATON XCOMFORT

FLEC MEETINSTRUMENTEN

Het domotica trainingspaneel hebben wij samen met Eaton ontwikkeld. Het
trainingspaneel is gebaseerd op het xComfort systeem van Eaton, waarmee draadloos
schakelen door middel van RF signalen mogelijk is. Het trainingspaneel laat uw
leerlingen kennismaken met een huisautomatiseringssysteem dat zij zelf kunnen
programmeren met behulp van de meegeleverde opdrachten.
Het programmeren kan handmatig worden gedaan, maar ook met behulp van het
draadloos softwareschakelpakket dat gratis beschikbaar is. Het paneel is geschikt
voor het VMBO onderwijs en kan met name voor PIE worden ingezet. Daarnaast
kan het paneel ook ingezet worden in het MBO en zullen er in de toekomst naar alle
waarschijnlijkheid aanvullende panelen worden ontwikkeld.

Meten is weten. Digitaal of analoog en van
multimeter tot oscilloscoop. Degelijke kwaliteit en
veilig, maar toch budgetvriendelijk.
Voorbeelden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

FLEC SCHAKELPRACTICUM

GS goedgekeurde digitale multimeters
Digitale 200Mhz oscilloscopen met geheugen
Normale en gestabiliseerde voedingen
Infrarood thermometers
Digitale luxmeters
Laser afstandsmeters
Veiligheidsmeetsnoeren en -bussen
Verschillende soorten meetpennen

FLEC KOFFER

Deze koffer is
geschikt voor VMBO
en elektroassistent/monteur opleidingen
en is de perfecte
mix van theorie en
practicum d.m.v.
proeven.
Het schakelpracticum is ontwikkeld voor het VMBO om zowel de theorie van de
schakelschema’s te leren kennen als ook het in de praktijk zelf opbouwen van deze
schakelingen en echt te laten werken. Uit veiligheidsredenen werkt dit practicum
op 24 volt. Per opstelling kunnen twee groepen leerlingen werken aan een
opdracht.
Kenmerken:
•
		
•
		
•
		
		
•
		

Een opbouweenheid bestaat uit twee experimenteerrekken (FL90) en een 		
stroomverzorging (FL191), die daar tussenin geplaatst is.
De stroomverzorging is sleutelvergrendeld en geeft alleen veilige
laagspanningen.
De schakelpanelen zijn allen in de standaardhoogte van 0,5 DIN-A5 van 		
210mm (ook in 200mm verkrijgbaar) en gemaakt van robuust ca. 5mm. dik
vkunststof.
De verbindingen tussen de panelen worden met 4mm stekkers en snoeren
gemaakt, die wij u ook kunnen leveren.

Het rek en de behuizing van de voeding kunnen worden geleverd in een RALkleur naar uw wens.

De koffer behandeld onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introductie v/d koffer
Fietsverlichting aansluiten
Circuittester
Meten met de Voltmeter
Meten met de Amperemeter
Wet van Ohm
Temperatuur en weerstand, NTC- en PTCweerstand
Spanning, stroom en weerstand in een serieschakeling
Spanning, stroom en weerstand in een 		
parallelschakeling
Serieschakeling spanningsbronnen
Stroom en vermogen
Spanning, stroom en vermogen
Enkel- en dubbelpolige Vschakelaar

FLEC PNEUTRAINER

Didactische en technologische vernieuwing in de opleiding in
pneumatiek en elektro-pneumatiek resulteerden in de creatie van
de pneutrainer 400. Een volledig modulair systeem ontworpen
voor de ontwikkeling van professionele bekwaamheid aangaande
pneumatiek en elektropneumatiek.

FLEC STORINGZOEKERS

ROBOBLOQ QOOPERS EDUCATIEVE ROBOT

Robobloq Qoopers is een betaalbare, eenvoudig te gebruiken
robot voor kinderen om ervaring op te doen met grafisch
programmeren (met Scratch), elektronica en robotica. Het is een
alles in een oplossing voor het leren over robotica en ontworpen
voor STEAM onderwijs. Vanaf 8 jaar.
De Qoopers heeft een aluminium behuizing wat de robot
een uitdagend uiterlijk geeft en daarmee bestendig is tegen
beschadigingen. Er kunnen 6 verschillende modellen gebouwd
worden met deze set. De ene nog uitdagender dan de ander.

FLEC FILOCUT3

Een CAD/CAM modelleermachine voor
professionele kleinschalige producties.

Verschillende storingzoekpanelen met enkelpolige schavkeling,
serieschakeling, wisselschakeling en relaisschakeling. D.m.v.
de foutschakelaars kunnen storingen in de schakelingen
gesimuleerd worden.

De FiloCut3 is, in combinatie met de meegeleverde software
FiloCAD2, bijzonder geschikt voor professionele kleinschalige
producties in styrofoam (XPS) en/of polystyreen/piepschuim
(EPS).

Te gebruiken als tafelmodel of in een H-profielraam DIN A4.

Denk daarbij aan de volgende toepassingen:

Storingzoekers worden geleverd met een foutenschema voor de
docent. (Panelen worden zonder lampen geleverd).

• Letters en/of logo’s voor beursstands en interieurbouw
• Vormen voor etalages
• Maquette onderdelen en modelbouw

COMPACTMODEL WARMTEPOMP WATER/WATER
Met dit model kunnen leerlingen
leren hoe een water/water
warmtepomp werkt.
Nadat het systeem gevuld is met
water, is het systeem direct gereed
voor gebruik. Door de compacte
maar duidelijke structuur van
het model is gebruik mogelijk in
zowel theoretische als praktische
lessen. D.m.v. de ingebouwde
meetinstrumenten kan de druk en
temperatuur van de leidingen direct
uitgelezen worden.
De compacte afmetingen en het
robuuste aluminium profiel systeem
maken het model flexibel inzetbaar.

Leerinhoud / oefeningen:
Algemene informatie over warmtepompen
Onderdelen van een warmptepomp herkennen en omschrijven
Beschrijving, functie en werking van de componenten
Specifieke meetwaarden van de opstelling uitwerken en 		
analyseren
• Opbrengstoptimaliserende systeemvariabelen bepalen
• Werking van veiligheids- en bedieningsapparatuur
• Inbedrijfstelling en overdracht van warmtepompen
•
•
•
•

Specificaties:
•
•
•
•
•

Afmetingen ca. 700 x 710 x 1750 mm (BxDxH)
Gewicht ca. 50 kg
Elektrische aansluiting 230V AC (ca. 100W)
Water / Afvalwater ca. 2x3L
Koudemiddel: R134a

COMPACTMODEL ZONNEBOILER MET POMPSYTEEM
Compactmodel zonneboiler voorzien
van een miniatuur collector
die zowel buiten in de zon kan
opereren, als binnen met behulp
van de optionele verlichtingsunit.
Geschikt om de basiskennis van
een zonneboiler systeem over te
brengen.

Leerinhoud / oefeningen:
• Basiskennis van thermische zonne energie systemen
• Leren kennen en benoemen van toegepaste componenten
• Het begrijpen en kunnen uitleggen van de opbouw, 			
functionaliteit en de werking van alle componenten
• Het uitlezen en analyzeren van de verschillende parameters
van het systeem
• Het vaststellen van kostenbesparende systeemvariabelen
• De karakteristieken van de veiligheids- en
besturingsonderdelen
• Het opstarten en opleveren van een zonneboilersysteem
Let op: Verlichtingsunit is optioneel.
Specificaties:
•
•
•
•
•

Afmetingen: ca. 700x710x2100mm (BxDxH)
Gewicht: ca. 50KG
Spanning: 230V AC
Koud water / afvalwater (vullen / legen)
Collectieve jaaropbrengst volgens ITW: ca. 521kWh / m≤a

COMPACTMODEL ZONNE-ENERGIE
Compactmodel zonne
energie trainer voorzien
van 4 monokristaline 10W
zonnepanelen. Geschikt om de
basiskennis van een zonne energie
opstelling over te brengen. De
opstelling kan direct in het zonlicht
gebruikt worden of met behulp
van de optionele verrijdbare
verlichtingsunit.

Leerinhoud / oefeningen:
• Basiskennis van zonne energie opstellingen
• Leren kennen en benoemen van toegepaste componenten
• Het begrijpen en kunnen uitleggen van de opbouw, 			
functionaliteit en de werking van alle componenten
• Het uitlezen en analyzeren van de verschillende parameters
van het systeem
• Het vaststellen van kostenbesparende systeemvariabelen
• De karakteristieken van de veiligheids- en
besturingsonderdelen
• Het in bedrijf stellen en opleveren van een zonne energie 		
opstelling
Specificaties:
•
•
•
•
•

Afmetingen: ca. 700x710x2100mm (BxDxH)
Gewicht: ca. 50KG
Zonnecel: 4x 10W, monokristaline, +/- 5%
Accu: Lood-Gel-Accu 12V 7Ah
Laadregelaar: Grafisch LCD display met
geintegreerde data-logger, PWM-regeling,
overlaadbeveiliging, diepontlaadbeveiliging, etc

NARVIK EDU TURN - EDU MILL
Narvik Edu-Line CNC draai- en freessimulatoren. De optimale CNC
opleidingstrainer. Een combinatie van eigenschappen van zowel een 3D simulator
als een functionele CNC machine. Deze simulator is programmeerbaar via PC
CAD/CAM software of aan het besturingspaneel op de machine. Simuleert
visueel en optisch het verspaningsproces.
Kostenreductie van 90% op standaard CNC praktijkopdrachten. Kan in elk
praktijk- of theorielokaal optimaal functioneren. De ideale Hi-Tech
opleidingsmachine voor het hedendaagse en toekomstige technisch onderwijs.
LEVERBARE MODELLEN:
CNC draaisimulator met Fanuc of Siemens besturing
NARVIK EDU TURN - VLF (FANUC OiTC )
NARVIK EDU TURN - VLS (SIEMENS SINUMERIK 828D BASIC-T)
CNC freessimulator met Fanuc of Siemens besturing
NARVIK EDU MILL - VMF (FANUC OiMC)
NARVIK EDU MILL - VMS (SIEMENS SINUMERIK 828D BASIC-M)

NARVIK 5-ASSIGE CNC SIMULATOR
•
•
•
•
•
•
•

Nieuw design
Gebaseerd op 3D simulatie
Keuze uit twee types kantelende draaitafels
Leverbaar met Siemens 84BD of Heidenhain TNC640 besturing.
Voorzien van industriële bedieningspanelen
Gereedschapswisselaar met uitgebreide bibliotheek.
Inclusief Cad/Cam en NC editor software

Tevens zijn volgende CNC simulatoren te verkrijgen als desktop versies:
•
•
•
•

Fanuc Oi-TF, Oi-MF
Siemens 828D draaien en/of frezen
Siemens 840D 5 assen
Heidenhain TNC640

De desktop versies worden geleverd inclusief laptop/PC en touchscreen.

TRACTUS 3D PRINTERS

T650

T850

T1250

T650P

Gebruiksklaar
Werkvolume

Gebruiksklaar
Werkvolume

Gebruiksklaar
Werkvolume

Gebruiksklaar
Print PEEK & ULTEM en meer
Werkvolume
17 cm oppervlak
28,5 cm hoogte
Resolutie
0.01mm (10 micron)
Snelheid
400mm/s
Simplify3D software en starters kit

17 cm oppervlak
28,5 cm hoogte
Resolutie
0.01mm (10 micron)
Snelheid
600mm/s
Simplify3D software en starters kit

38 cm oppervlak
24,5 cm hoogte
Resolutie
0.01mm (10 micron)
Snelheid
600mm/s
Simplify3D software en starters kit

36 cm oppervlak
60,5 cm hoogte
Resolutie
0.01mm (10 micron)
Snelheid
600mm/s
Simplify3D software en starters kit

DE REVOLUTIE OP HET GEBIED
VAN LASTRAINING!
Het is de missie van SOLDAMATIC om
de educationele markt een innovatieve
oplossing te bieden met grote
pedagogische waarde, een scherpe
prijs, efficiënt, veilig, duurzaam en
uitermate flexibel. Wij introduceren
dan ook met trots de SOLDAMATIC
Lassimulator, die uw leerlingen in een
veilige omgeving de basisvaardigheden
van het lassen bijbrengt.

De volgende disciplines zijn inbegrepen:
• Mig/Mag
• Tig
• MMA
Het helpt de overheid en het onderwijs om meer lassers te trainen in
minder tijd, beter gekwalificeerd, goedkoper, veiliger, milieubesparend
en promoot het introduceren van vrouwen in een traditioneel
mannenberoep. De lassimulator en het bijbehorende lesprogramma
zet de training in lijn met de industriële vereisten, wat de mogelijkheid
op een baan in de lokale industrie vergroot. De industrie vraagt
momenteel vaak hoog gekwalificeerd personeel, die nu in de meeste
gevallen uit het buitenland worden binnengehaald.
•
•
•
•
•

Vermijd fysieke risico’s
Reduceert trainingskosten
Reduceert de impact op het milieu
Promoot introductie van vrouwen tot het lassen
Trekt jongeren aan tot het lassen

Het systeem wordt geleverd met een uitgebreid
leerlingvolgsysteem, zodat de vorderingen
van de leerlingen kunnen worden bijgehouden
en gewaardeerd kunnen worden. Als docent
kun je tevens je eigen lesmateriaal maken,
inclusief multiple choice vragen en uploaden in
het systeem. Ook deze scores worden weer
opgeslagen onder de naam van de desbetreffende
leerling.

www.soldamatic.nl
START USING SOLDAMATIC. START CHANGING YOUR MIND. START LIVING THE FUTURE!

CR CLARKE 725FLB VACUUMVORMER

CR CLARKE 911 THERMOFORMING CENTRE

Opties:

Kunststofbewerkingsmachine
voor 6 processen:

725R
Reduceerframe 1/2 sheet
(vormopening 228 x 203mm)

Vacuumvormen, Spuitgieten,
Bollenblazen, Extrusie,
Plastic Dipcoating en
Kunststof lassen.

725S
Verrijdbaar onderstel

Specificaties
Sheetsize
Vormopening
Maximale materiaaldikte
Maximale malhoogte
Spanning - Stroom
Vermogen (max.)
Afmetingen - Gewicht

Specificaties
458x254 mm
432x228 mm
6 mm
140 mm
230V, 50/60Hz - 8/16A
1930 W
635x914x584 mm - 62 Kg

CR CLARKE 600S LIJNBUIGER

Spanning
Frequentie
Stroom
Vermogen
Afmetingen
Gewicht
Interne afmetingen oven

230 V
50Hz
11,9A
2850 W
1800x760x1270 mm
174 Kg
405x405x240 mm

CR CLARKE R25 SCHRED PLASTIC GRANULATOR - 1 FASE
Lijnbuiger met buiglengte
van 600mm, enkelzijdige
verwarming

Gemonteerd op een verrijdbaar onderstel.
Het kunststof materiaal wordt in de bovenste
vulcontainer geladen en versnippert tussen
roterende en stilstaande messen.

Opties:

Een filter aan de onderkant van de machine
zorgt er voor dat de snippers kleiner zijn dan
5mm.

FJ0600
Buighulp 600mm breed

Specificaties

Specificaties

Maximale materiaaldikte
Spanning
Stroom
Frequentie
Vermogen
Afmetingen

8 mm
230 V
1A
50Hz
230 W
963x410x270 mm

CR CLARKE R30 SHEETPRESS

Spanning
Stroom
Vermogen
Rotorsnelheid
Max. doorvoercapaciteit
Geluidsniveau
Afmetingen - Gewicht

230 V
4,3A
1000 W
290/348 RPM
80/95 Kg per uur
84dB
870x575x13700 mm - 265 kg

SPUITGIET MACHINE 25

Het versnipperde materiaal word verspreid
over de smeltplaat. Deze wordt dan in
warmtepers geladen en onder druk gezet.
Dit proces maakt het materiaal zacht, zodat
de snippers aan elkaar hechten.
De verkregen kunststof plaat heeft niet
compleet dezelfde eigenschappen als een
origineel, maar kan perfect gebruikt worden
voor “low-stress” toepassingen.De R30
“Sheet press” kan tot een grootte van 458 x
305 mm produceren.
Overige afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.

Specificaties
Spanning
Frequentie
Max. stroom
Standaard plaatgrootte
Max. plaatgrootte
Gemiddelde plaatdikte
Duur vervaardiging plaat
Afmetingen - Gewicht

Specificaties
230V
50Hz
8A
457 x 254mm
457 x 305mm (met opt.R30T3 smeltlade)
2 – 3mm
ca, 10 min
69 x 51 x 62mm - 92 kg

Educatieve uitvoering van een spuitgietmachine, met dit apparaat wordt het
technische principe van het spuitgietproces duidelijk gemaakt.
•
•
•
•
•
•

Er kunnen producten tot 25 gram worden gemaakt
Verwarmde cilindermantel met temperatuurregeling
Zuiger met tandrad aandrijving
Mal - sluitsysteem met vastklik mechanisme
Automatisch productlossingssysteem
Gekalibreerde zuiger vergemakkelijkt het bepalen van het spuitvolume

BOXFORD MACHINES
CNC MACHINEOPLEIDING BINNEN BEREIK VOOR ALLE NIVEAUS
Boxford beschikt over een groot assortiment CNC Draai/Freesmachines - Routers – Laser - Graveermachines
en 3D Printers met daarbij benodigde randapparatuur en wat nog veel belangrijker is de gebruiksvriendelijke
programmeer software. Het CAD/CAM designpakket is zo eenvoudig en begrijpbaar dat dit voor alle niveaus
in het VMBO/MBO een oplossing is tot het leren CNC programmeren en produceren.
In combinatie met de huidige lesstof en het nieuwe P.I.E. zijn de Boxford machines prima inzetbaar. Ook kunt u
met uw huidig CAD/CAM pakket d.m.v. aan te leveren postprocessor de Boxfordmachine aansturen.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met AMTC of vraag gratis een demo DVD aan.

BOXFORD 160TCLi CNC DRAAIMACHINE

BOXFORD 190VMCxi CNC FREESMACHINE

Tafelmodel computergestuurde CNC draaimachine.

Een tafelmodel verticale bewerkingsmachine ontwikkeld voor het onderwijs.

Deze CNC draaimachine, uitgevoerd als tafelmodel, is speciaal
ontwikkeld voor het onderwijs en voor trainingsdoeleinden.

•
•
•
•

• Bewerkt staal, koper, aluminium, kunststof en hout
• Wordt geleverd met gebruiksvriendelijke CAM software met
3D grafische simulatie
• Bevat een automatische fout(en)check
• Wordt standaard geleverd met ISO norm machineprogrammering die G
en M gebruikt
• Is te gebruiken met de meeste
bekende CAD/CAM software
paketten
• Alle belangrijke functies die 		
beschikbaar zijn op de industriële
machines zijn standaard.

Specificaties
Centerhoogte
Centerlengte
Draaidiam. boven bed
X-as verplaatsing

3D graphics
Automatische CAM software
Snijdt staal, koper, aluminium, kunststof en hout
BEST support (Boxford Educational Support Team)

De 190VMCxi freesmachine is ideaal voor in een klaslokaal, maar kan toch
ook staal bewerken tot op kleine toleranties. De speciale accessoires maken
het bewerken van hout en kunststof mogelijk.

Specificaties
125 mm
265 mm
250 mm
265 mm

Z-as verplaatsing
Motorvermogen
Gewicht

300 mm
2,2 Kw
130 kg

Tafelafmeting
X-as verplaatsing
Y-as verplaatsing
Z-as verplaatsing

410x130
225 mm
150 mm
140 mm

Afstand spilneus - tafel 202 mm
Motorvermogen
0,45 Kw
Gewicht
150 kg

BOXFORD 250PCi CNC DRAAIMACHINE

BOXFORD 300VMCi CNC FREESMACHINE

Een CNC gestuurde draaibank met een schuin bed dat kenmerken van
grotere en duurdere machine integreerd tegen een zeer concurerende prijs.

Een CNC gestuurde bewerkingsmachine die de kenmerken van grotere,
duurdere machines heeft voor een sterk concurrerende prijs.

•
•
•
•

•
•
•
•

Automatische CAM software
Snijdt staal, messing, aluminium, kunststof en hout
3D- graphics
Schuin bedconstructie
Bediend door middel van
een personal computer,
is de 250PCi draaibank
uitermate geschikt voor
elke trainingsbenodigdheid.
Speciale accessoires maken
het mogelijk om op industrieel
niveau en hoge precisie te
trainen.

Gebruiksvriendelijke software
met 3D grafische simulatie
en automatische foutanalyse.
ISO formaat machine
programmering inclusief
gebruik van G en M codes
als standaard. Werkt met
vele bekende CAD/CAM
pakketten.

Gelijktijdige beweging van
alle assen met een systeem
resolutie van 0,005mm
worden met deze machine
mogelijk gemaakt. Het "Touch
sensitive" bedienpaneel met
verlichte drukknoppen zorgt er
voor dat de machine bediend
kan worden zonder computer.

Bevat al de gangbare
eigenschappen van een
industriële machine.

Specificaties
Centerhoogte
Centerlengte
Draaidiam. boven bed
X-as verplaatsing

3D graphics
Automatische CAM software
Snijdt staal, koper, aluminium, kunststof en hot
BEST support (Boxford Educational Support Team)

Specificaties
140 mm
350 mm
250 mm
200 mm

Z-as verplaatsing
Motorvermogen
Gewicht

265 mm
2,2 Kw
560 kg

Tafelafmeting
X-as verplaatsing
Y-as verplaatsing
Z-as verplaatsing

505x135
304 mm
157 mm
213 mm

Afstand spilneus - tafel 260 mm
Motorvermogen
1,25 Kw
Gewicht
500 kg

BOXFORD LASERSNIJMACHINES

Deze CO2-lasersnijsystemen bieden eindeloze mogelijkheden
voor graveren en snijden. Hiermee kunnen gebruikers
industriële kwaliteit en nauwkeurigheid produceren in een breed
scala aan materialen, waaronder kunststof, hout, textiel, kurk,
glas, steen en aluminium. Hun gebruiksgemak en compatibiliteit
met vrijwel alle tekenbestanden maken ze perfect geschikt voor
het onderwijs en industriële toepassingen.
De lasersnijmachines kunnen worden geleverd met een
optioneel rookafzuiging- / luchtfiltratiesysteem dat gebruikt
maakt van filters volgens de HEPA norm. Model BML1390 is
ook geschikt voor metaal en nonferro.
Specificaties

BGL460

BGL690

BML1390

Werkoppervlak (mm)
Z-as hoogte verstelling (mm)
Laservermogen
Type laserbuis
Laskoelsysteem
Hoogte verstelling tafel

600 x 400
250
60 Watt
Glas CO2
Waterkoeler
Elektrisch

900 x 600
250

1300 x 900
250

80 Watt

150 Watt

Glas CO2
Waterkoeler
Elektrisch

Mixed
Waterkoeler
Elektrisch

0-15mm

0-15mm

0-30mm
1,5mm staal
1,2mm RVS

Max. snijsnelheid
Max. graveersnelheid
Gewicht
Afmetingen (B x D x H mm)
Veiligheid

600mm/sec
1000mm/sec
120kg
1150 x 850 x 1020
Klasse 2, gesloten systeem

600mm/sec
1000mm/sec
260kg
1480 x 1010 x 1100
Klasse 2, gesloten systeem

400mm/sec
200mm/sec
450kg
2010 x 1550 x 1150
Klasse 2, gesloten systeem

Snij-/graveermogelijkheden

Raster graveren
Vector graveren/snijden

Raster graveren
Vector graveren/snijden

Raster graveren
Vector graveren/snijden

<0,01
50,8mm
230V 1-fase, 6A

<0,01
50,8mm
230V 1-fase, 8A

<0,01
63,5mm
230V 1-fase, 13A

Snijdikte

Focus afstand
Elektrische aansluiting
Nauwkeurigheid (mm)

BOXFORD PLASMASNIJSYSTEEM
A1HSP I GROOTFORMAAT PLASMASNIJDER
Ons computergestuurde plasma systeem combineert state-ofthe-art technologie met precisie engineering om staal, roestvrij
staal en aluminium te snijden. Het werkt met industriële
programmeercodes en is uitermate geschikt voor het onderwijs
en voor training-centra.
Kenmerken:
• Plaatstaal snijden tot 12mm dik met het instapmodel en tot
20mm dik met het model met de hogere vermogens.
• Veilig werken, dankzij de volledig ingesloten behuizing die alle
dampen en het vuil verwerkt.
• Schoon werken, dankzij ons befaamde 3-staps afzuigsysteem
die vonken, vuil en dampen verwijdert.
• Onze intuïtieve software gebruiken om CAD bestanden te 		
verwerken.

Specificaties
Werkoppervlak (mm)
Plasma vermogen
Snijdikte

Hoogte verstelling plasmatorch
Afmetingen (B x D x H mm)
Gewicht

1220 x 610
40A, 60A, 80A, of 120A
Mild staal 12mm (40A)
15mm (60A)
20mm (80A & 120A)
Elektrisch
2200 x 1300 x 1900 mm
540kg

www.mavijet.com.tr
MAVIJET WATERJET INSTALLATIES
CE

AMTC-Flec is partner-importeur sinds 2020 voor Nederland en België van
Mavijet Waterjet installaties.

mavi

Mavijet is een zeer vooruitstrevend bedrijf opgericht door de Hr. Mustafa
Ozkan in Bursa te Turkije. Zij hebben een breed gamma met zowel stationaire
als mobiele waterjet installaties. Tevens zijn er diverse Mavijet portaal CNC
freesmachines in het assortiment beschikbaar. Mavijet is een van de weinige
producenten wereldwijd welke beschikken over een eigen hogedruk pomp. De
pompen die zij produceren zijn in de range van 4000-5000 en 6000 bar.

High Pressure Water Jet Pump And Machine

MaviJet watersnij machines zijn leverbaar in diverse afmetingen tot een tafel afmeting van wel 6x12 meter, in enkel of dubbelkops
norzel, in 3-5 of zelfs 6 assig, met of zonder buis rotatie systeem.

De accurate nauwkeurigheid van 0.01mm maakt deze machines ook inzetbaar daar waarvoor bij plasma en lasersnijders deze
toleranties niet haalbaar zijn. Momenteel bevinden de grootste afnemers van Mavijet wereldwijd zich in de marmer en graniet industrie.

ROMI C 510 x 1500

Specificaties
CNC Siemens Sinumerik 828D besturing
Centerhoogte
260 mm
Afstand tussen de centers
1,5 meter
Draaidiameter boven bed
520 mm
Verplaatsing dwarslede (X as)
280 mm
Verplaatsing lengteslede (Y as)
1550 mm
Breedte bed
340 mm
Toerentalbereik
3 - 3.000
IJlgang Z as
10 m/min
IJlgang X as
10 m/min
Pinole slag
130 mm
Vermogen moter
15 PK / 11 kW
Gewicht
3750 kg

ROMI D800

Specificaties
Fanuc Oi-MD of Siemens Sinumerik 828D besturing
Tafelafmetingen
914x500 mm
Tafelverplaatsing (x:y:z)
800:530:550 mm
Spindelmotor (Fanuc)
15 kW
Spindelmotor (Siemens)
16,5 kW
Spindelopname
ISO 40
Aantal gereedschapsmagazijnen
30
Toerental
8 - 8.000 omw/min
10 - 10.000 omw/min

ROMI C 1100H

Specificaties
Afstand tussen de centers
Driaadiameter boven bed
Spindelopname
Torental bereik
Max. draaggewicht werkstuk tussen
de centers bij 50 omw/min
Vermogen

2,0 - 9,5 m
1.110 mm
A2-15” / A2-20”
1-750 / 1-500
15.000 kg
53 kW

NARVIK CD 330J X 750

NARVIK CD 360VSJ X 750

Specificaties
Draaidiameter boven bed
Afstand tussen de centers
Asdoorlaat
Tegencenter opname
Spilneusaansluiting
Vermogen hoofdmotor
Toerental bereik (12)
Gewicht

Specificaties
330 mm
750 mm
35 mm
MK 3
D1-5
2,2 kW
53-2000 omw/min
650 kg

Draaidiameter boven bed
Afstand tussen de centers
Asdoorlaat
Tegencenter opname
Spilneusaansluiting
Vermogen hoofdmotor
Toerental bereik (12)
Gewicht

NARVIK CD 560 X 2000

Specificaties
360 mm
750 mm
42 mm
MK 3
D1-5
3,75 kW
35-2500 omw/min
850 kg

Draaidiameter boven bed
Afstand tussen de centers
Asdoorlaat
Tegencenter opname
Spilneusaansluiting
Vermogen hoofdmotor
Toerental bereik (12)
Gewicht

460 mm
1145 mm
58 mm
MK 4
D1-6
7,5 kW
30-2000 omw/min
1970 kg

NARVIK CD 560 SK x 3000

Specificaties

Specificaties
Draaidiameter boven bed
Afstand tussen de centers
Asdoorlaat
Tegencenter opname
Spilneusaansluiting
Vermogen hoofdmotor
Toerental bereik (12)
Gewicht

NARVIK CD 460 S

560 mm
2040 mm
80 mm
MK 5
D1-8
7,5 kW
20-1550 omw/min
2690 kg

NARVIK CD 730 SE x 4000

Draaidiameter boven bed
Afstand tussen de centers
Asdoorlaat
Tegencenter opname
Spilneusaansluiting
Vermogen hoofdmotor
Toerentalbereik (12)
Gewicht

560 mm
3000 mm
80 mm
MK5
D 1-8
11 kW
20-1200 omw/min
3450 kg

NARVIK TC-FB210 CNC
Besturing Siemens 828D met shopturn

Specificaties
Draaidiameter boven bed
Afstand tussen de centers
Asdoorlaat
Tegencenter opname
Spilneusaansluiting
Vermogen hoofdmotor
Toerentalbereik (12)
Gewicht

Specificaties
730 mm
4000 mm
105 mm
MK5
D 1-11
11 kW
15-1000 omw/min
4980 kg

Draaidiameter boven bed
Afstand tussen de centers
Asdoorlaatv
Aantal gereedschappen turret

Tegencenter opname
Spilneusaansluiting
Toerental bereik
Gewicht

470 mm
680 mm
62 mm
10 stuks
MK 4
(ASA) A2-6
3500 omw/min
4500 kg

NARVIK TB 16

NARVIK KB 25 VS-T

Specificaties

Specificaties

Industriële tafelboormachine
230V
Boorcapaciteit staal
16 mm
Boorcap. gietijzer
20 mm
Spilneus opname
MK 2
Toerental bereik (9)
270-3130 omw/min
Uitlading
180 mm
Verm. boorspilmotor
0,75 kW

Boorcapaciteit staal
Tapcapaciteit staal
Spilneus opname
Toerental bereik
Uitlading
Verm. boorspilmotor
Gewicht

NARVIK KB20-HL

NARVIK KB40 VS-TA

Specificaties
25 mm
M16
MK 3
150-3000 omw/min
205 mm
1,5 kW
220 kg

NARVIK KB25-HL

2-toeren motor

Boorcapaciteit staal
Tapcapaciteit staal
Spilneus opname
Toerental bereik
Uitlading
Verm. boorspilmotor
Gewicht

40 mm
M18
MK 4
245-2000 omw/min
265 mm
1,5 kW
340 kg

NARVIK KB32-HL

2-toeren motor

2-toeren motor

Specificaties

Specificaties

Specificaties

Boortafel 60° draaibaar om eigen as, 360° rond
kolom en tafel 45° kantelbaar

Boortafel 60° draaibaar om eigen as, 360° rond
kolom en tafel 45° kantelbaar

Boortafel 60° draaibaar om eigen as, 360° rond
kolom en tafel 45° kantelbaar

Boorcapaciteit staal
Boorcap. gietijzer
Spilneus opname
Toerental bereik (12)
Uitlading
Verm. boorspilmotor

Boorcapaciteit staal
Boorcap. gietijzer
Spilneus opname
Toerental bereik (12)
Uitlading
Verm. boorspilmotor

Boorcapaciteit staal
Boorcap. gietijzer
Spilneus opname
Toerental bereik (12)
Uitlading
Verm. boorspilmotor

20 mm
25 mm
MK 2
230-3100 omw/min
185 mm
1,1 kW

NARVIK TB20-HL

25 mm
30 mm
MK 3
115-1910 omw/min
225 mm
1,1 kW

NARVIK PTA 16

Specificaties
Boortafel 60° draaibaar om eigen as, 360° rond
kolom en tafel 45° kantelbaar
Boorcapaciteit staal
Boorcap. gietijzer
Spilneus opname
Toerental bereik (12)
Uitlading
Verm. boorspilmotor

20 mm
25 mm
MK 2
230-3100 omw/min
185 mm
1,1 kW

Specificaties
Narvik PTA-16 Pneumatische taparm M3-M16
(300 RPM) incl. 6-deligie Tappot-Set DIN371/
DIN352

32 mm
38 mm
MK 4
115-1900 omw/min
230 mm
2,2 kW

HOMGE MACHINEKLEMMEN

NARVIK TK-114

NARVIK PK-GRSM-VII

Specificaties

Specificaties

Universeel freesmachine, zeer ruim werkbereik
Voorzien van pinole en automatische voeding
Frequentie geregeld
Opname
ISO 40
Tafelafmetingen
910x200 mm
Toerentalbereik var.
60-4500 omw/min
Motorvermogen
2,2 kW
Gewicht
925 kg

Universeel freesmachine, zeer ruim werkbereik
Voorzien van pinole en automatische voeding
Opname
ISO 40
Tafelafmetingen
1370x255 mm
Toerentalbereik var.
75-3800 omw/min
Motorvermogen
3,75 kW
Gewicht
1590 kg

NARVIK CZ 50x1600

NARVIK SV 65

Specificaties
Boorcapaciteit staal
Boorcapaciteit gietijzer
Tapcapaciteit staal
Tapcapaciteit gietijzer
Opname
Toerentalbereik (16)
Motorvermogen
Gewicht

Specificaties
50 mm
65 mm
40 mm
56 mm
MK 5
30-2000 omw/min
4 kW
3800 kg

Ideaal bewerkingscentrum voor industrie en onderwijs
Tafelafmetingen
800x510 mm
Tafelverplaatsing (x:y:z)
650:560:560 mm
Spindelmotor
5,5/7,5 kW
Spindelopname
BT 40
Aantal gereedschapsmagazijnen
20
Machinebesturing
Siemens 802 DSL/Fanuc Oi-MC
Gewicht
4500 kg

PE-TRA HIGHTECH VOL- EN SEMI-AUTOMATISCHE BANDZAAGMACHINES

Specificaties
Voorzien van SIEMENS PLC besturing
Capaciteit rond 90°
Capaciteit rechthoekig 90°
Afmetingen bandzaag
Zaagsnelheden variabel
Hoofdmotorvermogen
Gewicht

300 mm
300x300 mm
4150x34x1,1 mm
20-120 m/min
3 kW (Optie 4 kW)
1650 kg

PEGAS-GONDA 300x320 A-CNC-R

Om efficiënt en low-cost te produceren heeft deze
Tjechische fabrikant zich volledig op horizontale
bandzaagmachines gericht in een range met een
zaagcapaciteit van Ø150mm t/m Ø1250mm.

PEGAS-GONDA 440x600 HORIZONTAL X-NC 2000

Specificaties
Vol automatische zaagmachine
Capaciteit rond 90°
Capaciteit rond massief
Capaciteit rechthoekig 90°
Zaagsnelheid variabel
Motorvermogen
Maat zaagband
Gewicht

Vol automatische zaagmachine
Capaciteit rond 90°
Capaciteit rond 45°
Capaciteit rond 60°
Links en rechts verstek
Motorvermogen
Maat zaagband
Gewicht

300 mm
300 mm
200 mm
0 - 60°
2,4 kW
3660x27x0,9 mm
800 kg

PEGAS-GONDA 510x510 HERCULES X-CNC

Specificaties
470 mm
400 mm
610x410 mm
20-100 m/min
4 kW
6060x34x1,1 mm
4150 kg

PEGAS-GONDA CAMEL 600

Vol automatische zaagmachine
Capaciteit rond
Capaciteit rond massief
Capaciteit rechthoekig 90°
Zaagsnelheid variabel
Motorvermogen
Maat zaagband
Gewicht

510 mm
510 mm
510x530 mm
15-80 m/min
7,5 kW
6060x54x1,6 mm
6620 kg

PEGAS-GONDA 1200x1600 GOLEM

Specificaties
Half automatische zaagmachine
Capaciteit rond
Capaciteit rond massief
Capaciteit rechthoekig 90°
Zaagsnelheid variabel
Motorvermogen
Maat zaagband
Gewicht

Specificaties

Specificaties
600 mm
400 mm
600x510 mm
20-100 m/min
4 kW
6230x41x1,3 mm
2580 kg

Half automatische zaagmachine
Capaciteit rond
Capaciteit rechthoekig 90
Zaagsnelheid variabel
Motorvermogen
Maat zaagband
Afmetingen (LxBxHmin-max)
Gewicht

1200 mm
1600x1200 mm
15-80 m/min
11 kW
11650x80x1,6 mm
5200x7653x2850-4000 mm
30350 kg

NARVIK HBZ-260

NARVIK HBZ-225

NARVIK ROLLERBAAN

RBL = Aanvoerbaan
RBR = Afvoerbaan met aanslag
Dubbel-verstekzaaginrichting
met meedraaiend opspanvlak

Enkel-verstekzaaginrichting

Specificaties

Specificaties

Specificaties

Automatische afslag na einde zaagsnede
Capaciteit rond 90°
260 mm
Capaciteit rechthoekig 90°
370x260 mm
Capaciteit rond 45°
230 mm
Capaciteit rechthoekig 45°
230x200 mm
Zaagsnelheden (2)
37/70 m/min
Motorvermogen
1,9 kW
Gewicht
380 kg

Automatische afslag na einde zaagsnede
Capaciteit rond 90°
225 mm
Capaciteit rechthoekig 90°
245x180 mm
Capaciteit rond 45°
160 mm
Capaciteit rechthoekig 45°
160x160 mm
Zaagsnelheden (2)
45/90 m/min
Motorvermogen
1,1 kW
Gewicht
200 kg

Passend voor o.a. NARVIK HBZ-225
Model: RBL-300 / RBR-300 / RBR-200
Baanlengte 3 mtr / 3 mtr / 2 mtr
Rolbreedte 360 mm / 360 mm
Instelbare hoogte 650-950 mm
Belastbaarheid max. 500 kg

NARVIK VBZ 300

NARVIK VBZ 1000

Verkrijgbaar in 1,2, 3 of 4 meter
(eventueel met lengtemeetsysteem)

BEWO 315 HT/LT

Specificaties

Specificaties

Specificaties

Verticale bandzaagmachine voor divers werk
Zeer zwaar en stabiel geconstrueerd
Variabele zaagsnelheid d.m.v. riemvariator
Uitlading
310 mm
Zaaghoogte
175 mm
Zaagsnelheden variabel
20-480 m/min
Motorvermogen
1,5 kW
Gewicht
225 kg

Verticale bandzaagmachine voor divers werk
Zeer zwaar en stabiel geconstrueerd
Variabele zaagsnelheid d.m.v. riemvariator
Uitlading
1000 mm
Zaaghoogte
300 mm
Zaagsnelheden variabel
20-450 m/min
Motorvermogen
1,5 kW
Gewicht
800 kg

Cirkelzaag voor buis- en kokerprofielen
Capaciteit rond 90°
110 mm
Cap.vierkant 90°
100 mm
Cap. rond 45° L-R
110 mm
Cap. vierkant 45°
90 mm
Zaagsnelheden LT (2)
18,5/37 m/min
Zaagsnelheden HT (2)
37/74 m/min
Gewicht
197 kg

HM PLAATSCHAAR 1250/3.0/4.0

HM HS 2A-3SH SUPERFLEX ZETBANK

HM TTA1212

Ook verkrijgbaar in 4mm uitvoering

Specificaties
Capaciteit
Aantal sneden/min
Achteraanslag
Snijhoek
Motorvermogen
Afmetingen
Gewicht

1275x3 / 1275x4 mm
38
635 mm
2°
3 Kw
1860x1800x1380 mm
760 kg

Specificaties

Specificaties

Boven en onder voorzien van buigsegmenten
Buigbreedte
1020 mm
Buigdikte
2,5 mm
Maximale buigopening
45 mm
Afmetingen (lxbxh)
1348x850x1250 mm
Gewicht
385 kg
Ook leverbaar in buigbreedte 1270 mm

Werklengte
Roldiameter
Maximale plaatdikte
Gewicht

1260 mm
60/65 mm
1,25 mm
205 kg

HM HOEKSCHAAR ES 100/30

Specificaties
Capaciteit
Uithoeking
Afmeting
Gewicht

102x102x3,0 mm
90°
Horizontaal
100 kg

CBC BUIGMACHINE

Specificaties

Specificaties

Handbediende profiel buigmachine
As diameter
28 mm
Diameter bovenrol
98 mm
Maximum cap. strip
30x10 mm
Kleinste wals diameter
105 mm
Gewicht
165 kg

Koperen buis Ø mm max.
CV-, Alu-, en Hydrauliek buis Ø mm max.
Pg (Fe) buis Ø mm max.
RVS buis Ø mm max.
Meubel (Fe) buis Ø mm max.
Gaspijp Ø mm max.
Radius min/max
Motorvermogen

KEF BSH20-75

KEF SLIBETTE 8NE

Specificaties
Spanning
Vermogen
Toerental min -1
Slijpschijf D1 x B x D2
Incl. steenkorrel
Gewicht (slijper)

METALLKRAFT PRM 10 M

KEF BSH20-75X

Specificaties
230V
750 w
3000
200 x 30 x20 mm
36/38 mm
22 kg

CEBORA MIG BRAVO 2235/T COMBI

Bandafmeting
Bandsnelheid
Voorzien van noodrem
Instelbare werkhoogte
Motorvermogen
Gewicht

42x1,5
42x3
38x1,5
30x2
42x2
1¼”
3-4D
600 W

Specificaties
75x2000 mm
34 m/sec

3 Kw
90 kg

CEBORA WIN TIG DC 220 M

TIG

Met afzuiging
Bandafmeting
Bandsnelheid
Voorzien van noodrem
Instelbare werkhoogte
Motorvermogen
Gewicht

75x2000 mm
34 m/sec

3 Kw
90 kg (Afzuiging 11kg)

TECNA PUNTLASAPPARAAT 4640

MMA

Specificaties

Specificaties

Netspanning 3-fase
400V - 50/60 Hz
Afzekering
10 A (traag)
Lasstroombereik min - max
15 - 220 A
Max. draadspoeldiameter
Ø 300 mm / 15 kg
Aandrijving
2-rols
Gewicht
45 kg
Afmetingen
515 x 820 x 660 mm

Netspanning 1-fase
115/230V - 50/60 Hz
Afzekering
16 A (traag)
Lasstroombereik min - max
5-220 A
Gewicht
16 kg
Afmetingen
176 x 450 x 402 mm

Specificaties
Voedingsspanning
Nominaal vermogen
Maximaal lasvermogen
Max. elektrodedruk
Minimale uitlading
Maximale uitlading
Gewicht

400 V - 50 Hz
16 kVA
35 kVA
240 daN
230 mm
550 mm
135 kg

BOSCH ACCUPLAATSCHAAR

REMS PUSH AFPERSPOMP

BAS KRUISTAFEL

Specificaties

Specificaties

Specificaties

Tot 4 keer sneller bij het zagen van rechte stukken
en bochten dan conventionele handplaatscharen

Beproefde, betrouwbare afperspomp voor druk- en
dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks.

Extreem kracgtig en onklopbaar licht
Accuspanning
10,8 V
Zaagcapaciteit alu (250 N/mm²)
max 2,0 mm
Zaagcapaciteit staal (400 N/mm²) max 1,3 mm
Gewicht
1,4 kg

Test- en drukbereik p = 60 bar/6 MPa/870 psi

Bas 1
Tafelafmetingen
Gewicht
Bas 2
Tafelafmetingen
Gewicht
Digitale uitlezing optie

Water, olie, glycol pH-waarde van de vloeistoffen
7– 12
Temperatuur van de vloeistoffen – 30°tot 60°C
Viscositeit van de vloeistoffen = 1,5 mPa s

600x205 mm
85 kg
855x260 mm
130 kg

NARVIK BPO 15 EH
Snellopende werkplaatspers speciaal vervaardigd voor het gebruik van brootsen (lange
slag, hoge snelheid).
De pers is ook voor algemene werkzaamheden goed bruikbaar (zoals het richten en
montage/demontage van onderdelen) wanneer men de drukinstelling en volumestuurventiel juist gebruikt. Het hydraulische systeem is voorzien van een drukmeter.
Het neergaande bewegingscommando van het stuurventiel springt bij loslaten van de
hendel automatisch in de neutraal stand.
De hydrauliek motor heeft een laag geluidsniveau. Zwaar overbemeten frame en tafel
zorgen voor voldoende stabiliteit.
De perstafel is in diverse hoogteposities verstelbaar en voorzien van oplegblokken, en een
achterscherm. De ruime olietank is voorzien van een peilglas. Zuigerstangkop is voorzien
van verwisselbare perskop.
Specificaties
Maximaal persvermogen
Diameter van de plunjer
Slag van de plunjer
Plunjersnelheid regelbaar
Type pompaggregaat
Breedte tussen kolommen

maximaal 15 ton
50 mm
600 mm
0-1800mm/min
12l/min 200bar max 250
775 mm

Max. verstelb. werkhoogte
1130 mm
Motorvermogen
4kW
Aansluitspanning
400V - 3Ph - 50Hz
Afmetingen LxBxH
1730x850x2320 mm
Netto gewicht
510 kg
Geluidniveau
65/78 dBa

OPTIONELE VANGBAK

VSP Uitvoering
Snelheidsregelaar
Drukregelventiel

HASSAY SAVAGE
SPIEBAAN, CNC, VIERKANT- & ZESKANT BROOTSEN
• De eenvoudigste manier om inwendige vormen te 		
maken volgens nauwkeurigeItoleranties
• Verspaan spiegleuven, vierkant, zeskant, scherpe 		
hoeken of diverse andere contouren
• Een fabrikant van trek- druk en rotatie-slagbrootsen
• Ervaring in alle vormen van brootsen tot CNC
• Het grootste complete standaard programma direct
leverbaar!
SPIEBAAN
DRUKFREES
MET BUS EN
VULPLAAT

SPIEBAAN
DRUKFREES IN
CNC HOUDER

STANDAARD
VIERKANT
DRUKFREES

ZESKANT
DRUKFREES

STANDAARDSETS METRISCHE DRUKFREZEN
2 drukfrezen, 5 bussen met kraag, 10 spiebaancombinaties,
in plastic koffer, gewicht 0,5 kg

Artikel
Nummer
AMT-15410-DIN

Spiebaan
Bus
Aantal
Type
Breedte
Diameter (mm) Combinaties
2 mm
3 mm

I
I

6 - 7- 8
9 - 10

10

6 drukfrezen, 18 bussen met kraag, 36 spiebaancombinaties,
in plastic koffer, gewicht 4,5 kg

Artikel
Nummer
AMT-15440-DIN

Spiebaan
Bus
Aantal
Type
Breedte
Diameter (mm) Combinaties
2
3
4
5
6
8

mm
mm
mm
mm
mm
mm

I
I
II
II
III
III

-

AMTC beschikt over een ruim
assortiment uit voorraad leverbare
spiebaandrukfrezen:
• Metrisch tot 36 mm
• Inch tot 1”
• Vier- en zeskant drukfrezen
zowel inch als metrisch
• Specials in vrijwel iedere
vorm/passing

36

8 - 10
12
16
18
22
28

TOTAAL ASSORTIMENT
STANDAARD DRUKFREZEN
& SPECIALS DIRECT UIT
VOORRAAD LEVERBAAR!

14 - 15
18
19 - 20
24 - 25
30

2 drukfrezen, 5 bussen zonder kraag, 10 spiebaancombinaties,
in kunststof koffer, gewicht 5,7 kg

Artikel
Nummer
AMT-15450-DIN

Spiebaan
Bus
Aantal
Type
Breedte
Diameter (mm) Combinaties
10 mm
12 mm

IV
IV

32 - 35 - 38
40 - 42

10

8 drukfrezen, 28 bussen met en zonder kraag, 56 spiebaancombinaties, in duurzame kunststof koffer inclusief toebehoren.

Artikel
Nummer
AMT-15656-DIN

Spiebaan
Bus
Aantal
Type
Breedte
Diameter (mm) Combinaties
2
3
4
5
6
8

mm
mm
mm
mm
mm
mm

I
I
II
II
III
III

10 mm

IV

12 mm

IV

6-7-8
9 - 10
11 - 12 15 - 16 18 - 19 24 - 26 30 - 32
32 - 34 36 - 38
40 - 42 -

56
14
17
20 - 22
28
35
45

3 drukfrezen, 8 bussen zonder kraag, 24 spiebaancombinaties,
in houten koffer, gewicht 16,2 kg

Artikel
Nummer
AMT-15224-DIN

Spiebaan
Bus
Aantal
Type
Breedte
Diameter (mm) Combinaties
10 mm
12 mm
14 mm

IV
IV
IV

32 - 35
38 - 40 - 42
45 - 48 - 50

24

WILT U MEER WETEN?
Vraag gratis de
AMTC Brootsen Catalogus aan!

2 drukfrezen, 6 bussen zonder kraag, 12 spiebaancombinaties,
in houten koffer, gewicht 31,5 kg

Artikel
Nummer
AMT-15212-DIN

Spiebaan
Bus
Aantal
Type
Breedte
Diameter (mm) Combinaties
16 mm
18 mm

V
V

54 - 55
60 - 62 - 65

12
Per aanvraag wordt
één exemplaar toe
gezonden. Meerdere
exemplaren wordt alleen
na overleg behandeld.

De riemaangedreven modellen van de
C-serie tot 22 kW werken absoluut
efficïent en bijzonder stil - dit alles bij een
uiterst geringe plaatsbehoefte. Ook met
de ingebowude droger in de C D-serie blijft
deze gering. De geïntegreerde bouwwijze
resulteert in geringe drukverliezen. Met
een uitzonderlijk lage energiebehoefte geeft
de C-serie toch een hoge capaciteit.

BOGE C 20 D
PERSLUCHTSTATION MET DROGER, OLIEGESMEERD

Maximum druk
Effectieve capaciteitv
Motorvermogen
Afmetingen B x D x H

BOGE C 4 LDR

Persluchtuitgang

SCHROEFCOMPRESSOR MET KOELDROGER GEMONTEERD OP
EEN PERSLUCHTKETEL, DIRECT GEKOPPELD, OLIEGESMEERD

Maximum druk
Ketelinhoud
Effectieve capaciteit 60Hz

0,31 m³/min - 11 cfm

Gewicht

15 kW - 20.0 PS
772x1056x1735 mm
G1
438 kg

270 liter
0,340 m³/min - 12 cfm

Afmetingen B x D x H

2,25 m³/min - 79 cfm

10 bar - 150 psig

Effectieve capaciteit 50Hz
Motorvermogen

Gewicht

10 bar - 150 psig

3.0 kW - 4.0 PS
1700x590x1130 mm
230 kg

OPSPANGEREEDSCHAPPEN

De schroefcompressoren van de BOGE C-serie tot
7,5 kW verenigen op hetzelfde moment meerdere
voordelen: De geïntegreerde bouwwijze met de BOGE
compacte module zorgt voor korte wegen en minder
leidingen - daardoor zijn de compressoren bijzonder
efficïent en betrouwbaar.

AMTC - FLEC
WERKPLAATSINRICHTING
AMTC - Flec levert werktafels en meubilair in elke gewenste kleur en
uitvoering. Zie hieronder een aantal voorbeelden van het Albeda College
te Rotterdam en het Zuidwest Hoek College uit Ossendrecht.

AMTC - FLEC
OPLEIDINGEN
AMTC - Flec beschikt over eigen lesruimten waar de docenten op
de door hen aangeschafte apparatuur uitvoerig worden getraind.
Als u interesse heeft neemt u dan gerust vrijblijvend contact op
over de mogelijkheden.

AMTC DIENSTVERLENING
MACHINESERVICE CONVENTIONELE EN
CNC METAALBEWERKINGSMACHINES
Onderhoud is behoud wat zeker geldt voor
metaalbewerkingsmachines. Tevens bent u vanuit
de Arbo wetgeving verplicht uw machines op de
juiste manier te onderhouden. Door preventief
onderhoud voorkomt u productie uitval, vervroegde
slijtage en onveilige situaties op de werkvloer
veroorzaakt door uw kostbaar machinepark.
AMTC biedt diverse manieren en uitvoeringen
van onderhoud aan machineparken door
gecertificeerde onderhoudsmonteurs.

EEN ALL-INN ABONNEMENT

MACHINESERVICE EN NEN/
ARBO-KEURING JAARLIJKS OP
BASIS VAN RIE

SERVICE OP MAAT

Waarbij wij na het inventariseren
van uw machinepark [RIE] het
onderhoud en de jaarlijkse keuring
in een vooraf besproken prijsopgave
uitvoeren. Ook ontvangt u een
uitgebreide rapportage voor uw
machinebeheer.

Hierbij komen we jaarlijks langs
om uw machines te keuren
waarbij we direct de noodzakelijke
herstelwerkzaamheden in overleg
met u uitvoeren. Algeheel
onderhoud blijft onder uw eigen
beheer. Kosten worden berekend
op basis van nacalculatie.

Hierin kan de klant aangeven
wanneer en welke werkzaamheden
hij uitgevoerd wilt hebben. Dit kan
bijvoorbeeld drie-maandelijkse
smering van alle machines zijn.
Alleen jaarlijkse Nen/Arbo-keuring
voor welke machines hier volgens
de RIE in aanmerking komen. Of
een andere vorm van service.

Klanten die bij AMTC een abonnement afsluiten hebben voorrang tijdens storingen op de niet geabonneerde klanten.

VEILIG WERKEN
AMTC LEVERT VOOR IEDERE TOEPASSING
DE JUISTE VEILIGHEIDSKAP

MAX4CARE IS EEN DRAADLOOS
NOODSTOPSYTEEM MEDE ONTWIKKELD
DOOR AMTC.
Het kan een extra veilige situatie creëren in het
technieklokaal of op de productie-afdeling. Ondanks de
huidige veiligheidsnormen op de werkvloer blijft een
ongelukje in een klein hoekje zitten
Door de aanwezigheid van een MAX4CARE draadloos
noodstopsysteem kan vaak een ongeluk voorkomen
worden.

HOE WERKT HET?

TOEPASSINGSGEBIEDEN

De MAX4CARE mobiele noodstop zendt permanent een signaal uit
naar de MAX4CARE schakelunit. Indien een van deze twee ontbreekt
of stoort zal de schakelbox altijd in noodstopstand gaan. Er is dus
100% garantie dat het systeem functioneert.

•
•
•
•
•
•

Tijdens het opstarten van het systeem moet de noodstop altijd
geactiveerd/gereset worden. Zonder aanwezigheid van de mobiele
noodstop kan het systeem niet worden ingeschakeld.

Instructielokalen
Opleidingen rollend materieel
Recreatie
Agrarische sector
Productievloer
Weg & waterbouw

Batterij functie in de noodstop gaat ca. 100 uur voor herladen mee.
Te leveren per set

VOORDELEN







1 Zender met batterij
1 Ontvanger
1 Batterijlader
Certificaten (TÜV NORD)
CE MEDICAL e4

Altijd binnen handbereik
Altijd in functie (zelf herstellend communicatie signaal)
Uit te breiden met diverse opties
Optimale reactie tijd
Zeer lage installatiekosten
Kan in combinatie met bestaande noodstop systemen optimaal
functioneren

MAX4CARE

•

MAX4CARE

•

MAX4CARE

Art.nr. 230 101
Art.nr. 230 102
Art.nr. 230 103

Optie
1 Combi sirene/zwaailamp

•

MAX4CARE

Ga voor meer info naar:

•

MAX4CARE

Art.nr. 230 104

•

MAX4CARE

Alle prijzen in euro, excl.21% BTW.
Wijzigingen en druk- of zetfouten voorbehouden.
Copyright AMTC bv september 2021.

