
EXCENTER PRÉSGÉPEK

500 TONNÁS KÉT HAJTÓKAROS  PRÉSGÉPEK

800 TONNÁS NÉGY HAJTÓKAROS  PRÉSGÉPEK
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C-VÁZAS EXCENTER PRÉSGÉPEK

• Acélszerkezetű test
• Pneumatikus kuplung és fékrendszer
• 6 utánállítható vezetőléc
• Állítható lökethossz
• Automatikus központi olajkeringtetés
• PLC vezérlőrendszer
• Biztonsági PLC
• Érintőképernyős LCD rendszer
• Stabilizáló rendszer a medvén
• Kézi medve beállítás
• Hidraulikus túlterhelés rendszer
• Fényfüggöny biztonsági berendezés
• Présbiztonsági szelep
• A motor visszafelé történő mozgása
• Megfelelés a CE-irányelveknek

Opcionális Tartozékok

• Inverter a fordulatszám-szabályozáshoz
• Hidraulikus túlterhelés rendszer
• Párna egység (pneumatikus)
• Hőkezelt acélszerkezet

H -VÁZAS EXCENTER PRÉSGÉPEK

• Acélszerkezetű test
• Egy vagy kettő hajtókaros kialakítás
• Pneumatikus kuplung és fékrendszer
• 8 utánállítható vezetőléc
• Állítható lökethossz
• Automatikus központi könnyű olajkeringtetés
• PLC vezérlőrendszer
• Biztonsági PLC
• Érintőképernyős LCD rendszer
• Stabilizáló rendszer a medvén
• Motoros medve beállítás
• Hidraulikus túlterhelés rendszer
• Váltórendszer olajozás
• Fényfüggöny biztonsági berendezés
• Présbiztonsági szelep
• A motor visszafelé történő mozgása
• Megfelelés a CE-irányelveknek

Opcionális Tartozékok

• Inverter a fordulatszám-szabályozáshoz
• Szerszám védelmi rendszer
• Párna egység (pneumatikus)
• Hőkezelt acélszerkezet
• Hidraulikus rögzítőelemek

H -VÁZAS EXCENTER TRANSZFER PRÉSGÉPEK

• Acélszerkezetű test
• Négy hajtókaros kialakítás
• Pneumatikus kuplung és fékrendszer
• 8 utánállítható vezetőléc
• Rögzített lökethossz
• Automatikus központi könnyű olajkeringtetés
• PLC vezérlőrendszer
• Biztonsági PLC
• Érintőképernyős LCD rendszer
• Stabilizáló rendszer a medvén
• Motoros medve beállítás
• Hidraulikus túlterhelés rendszer
• Váltórendszer olajozás
• Fényfüggöny biztonsági berendezés
• Présbiztonsági szelep
• A motor visszafelé történő mozgása
• Megfelelés a CE-irányelveknek

Opcionális Tartozékok

• Inverter a fordulatszám-szabályozáshoz
• Szerszám védelmi rendszer
• Mozgatható alsó asztal
• Párna egység (pneumatikus)
• Hőkezelt acélszerkezet
• Hidraulikus rögzítőelemek

 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  H -VÁZAS EXCENTER PRÉSGÉPEK

• Acélszerkezetű test
• Egy hajtókaros kialakítás
• Pneumatikus kuplung és fékrendszer
• 8 utánállítható vezetőléc
• Állítható lökethossz
• Automatikus központi könnyű olajkeringtetés
• PLC vezérlőrendszer
• Biztonsági PLC
• Érintőképernyős LCD rendszer
• Stabilizáló rendszer a medvén
• Motoros medve beállítás
• Hidraulikus túlterhelés rendszer
• Váltórendszer olajozás
• Fényfüggöny biztonsági berendezés
• Présbiztonsági szelep
• Inverter a fordulatszám-szabályozáshoz
• A motor visszafelé történő mozgása
• Megfelelés a CE-irányelveknek

Opcionális Tartozékok

• Szerszám védelmi rendszer
• Párna egység (pneumatikus)
• Hőkezelt acélszerkezet
• Kettő hajtókaros kialakítás
• Hidraulikus rögzítőelemek



ALÁFORDULÓ ASZTALÚ SZERSZÁMPRÓBÁLÓ PRÉSGÉPEK
HIDRAULIKUS MÉLYHÚZÓ PRÉSGÉPEK
H-VÁZAS HIDRAULIKUS MŰHELYPRÉSEK
HIDRAULIKUS C-VÁZAS  PRÉSGÉPEK
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ALÁFORDULÓ ASZTALÚ SZERSZÁMPRÓBÁLÓ PRÉSGÉPEK

A Hürsan Pres cég által gyártott első és egyetlen 180 fokos aláfor-
duló présasztalú és mozgatható alsó asztalú présgép, ami hidra-
ulikus présszerszám elhelyezést használ és a présgép speciális 
kialakításának köszönhetően szükségtelenné teszi, hogy veszélyes 
területre nyúljanak a présszerszám elhelyezésekor.

A Hürsan présgépet különleges tulajdonságai, mint például az 
asztal pontossága és merevsége, az alkalmazott megvezető szer-
kezet, a présasztal reteszelő rendszer, a CNC megmunkálásoknál 
megszokott potenciaméteres vezérlés különböztetik meg a többi 
présszerszámbehelyezést használó présgéptől.

A présgépek a megrendelői igényeknek megfelelően készülhetnek 
egyszeres, kétszeres vagy háromszoros működésű kivitelben, ame-
lyek olyan speciális kialakítást kínálnak az autóipari gyártó ágazat 
részére, ahol egyszerre jelenik meg az időhatékonyság, a magas 
fokú biztonság, és a magas szintű érzékenység.

HIDRAULIKUS MÉLYHÚZÓ PRÉSGÉPEK 

A mélyhúzó présgépek a földgázipari és konyhai 
berendezések  gyártásában valamint az autóiparban 
is nélkülözhetetlenek.

 Az ilyen típusú présgépek általános elnevezése “két-
szeres működésű présgép”, mivel a nyomást fentről 
fejtik ki, a munkát pedig a párnahengerekkel alulról 
végzik.A folyamat során az alsó és felső présszer-
szám között elhelyezkedő különböző vastagságú és 
anyagú ( acél,   rozsdamentes acél, ötvözött lemez) 
lemezek alakját nagy nyomással formálják.

A Hürsan vállalat az ODCP sorozatú gépeket 
700*600 mm és 1600*3000 mm közötti asztal mé-
rettel, 100 és 4000 tonna közötti préselő erővel tudja 
gyártani.

HIDRAULIKUS C-VÁZAS  PRÉSGÉPEK

‘C’ vázas présgépeket elsősorban ott használják, ahol 
a munkadarab formálásához alacsony préselési erőre 
van szükség és a munkadarabnak könnyen kell 
kijönnie a süllyesztékből.

Az ilyen típusú gépekkel vágást, lyukasztást, for-
mázást, zömítést és kis méretű darabok mélyhúzását 
lehet elvégezni.

A Hürsan vállalat az CTP sorozatú gépeket 300*400 
mm és 800*600 mm közötti asztal mérettel, 30 és 
250 tonna közötti préselő erővel tudja gyártani.

H-VÁZAS HIDRAULIKUS MŰHELYPRÉSEK 

Ezek képezik az üzem műhelyeinek elsődleges gépi 
berendezését a legkülönfélébb egyengetési, préselési, 
zömítési, vagy hengerléses kihúzási feladatokhoz.

A Hürsan vállalat az AP sorozatú gépeket 30-600 
tonna közötti préselő erővel tudja gyártani.
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LEMEZ ADAGOLÓ RENDSZEREK

Szervo motorral vezérelt lemezszélesség 
szabályozó a lecsèvèlőn

Motorosan vezérelt magasságállítás 
a présgép szerszámához

Szervo motorral vezérelt lemezszélesség 
beàllítàs az egyengetőn

Krokodil típusú nyitás

KÖZÉPKATEGÓRIÁS PRÉS ADAGOLÓ SOR
TRANSZFER RENDSZER A PRÉSGÉPEKHEZ



KÖNNYŰ KATEGÓRIÁS PRÉS ADAGOLÓ RENDSZEREK

• Lemezszélesség 200 – 600 mm
• Lecsévélő terhelhetőség: 500 – 3000 kg
• Mechanikus tüskemozgatás
• Lánchajtás és motor mágneses fékkel
• Csigahajtás ferde fogazással, kis holtjátékú reduktor a lecsévélőn
• Pneumatikus felső leszorító kar
• Fotoelektromos távolság érzékelő
• Hidraulikus pilot művelet a felső egyengető hengereknél
• Krokodil típusú nyitás
• 21NiCrMoS minőségi fogaskerekek (gáz edzéses folyamattal). Csiszolt hengerek.
• A szerszámon belül lévő lemez pontos helyzetének beállítása távirányítóval
• Csigakerekes ferdefogazású, retesz nélküli, zsugortárcsás, precíziós továbbító reduktor
• 7” színes érintőképernyő
• Memória akár 99 különböző szerszám számára
• Motorosan vezérelt magasságállítás a présgép szerszámához
• 4.0 Kommunikàciós lehetősègek tàvoli szerverrel (Wi-Fi)
 
Opcionális Tartozékok

• Pneumatikus alsó leszorító kar
• Mérőkerék rendszer a pontosabb adagolásokhoz (Enkoder)
• Tekercskocsi
• Biztonsági kerítés rendszer
• Vágórendszer

NEHÉZ KATEGÓRIÁS PRÉS ADAGOLÓ RENDSZEREK

• Lemezszélesség 600 – 1600 mm
• Lecsévélő terhelhetőség: 4000 – 20000 kg
• Tekercskocsi
• Hidraulikus tüskemozgatás
• Lánchajtás és motor mágneses fékkel
• Csigahajtás ferde fogazással, kis holtjátékú reduktor a lecsévélőn
• Pneumatikus felső/alsó leszorító kar
• Fotoelektromos távolság érzékelő
• Hidraulikus pilot művelet a felső egyengető hengereknél
• Hidraulikus rendszerű hajlítókar
• Krokodil típusú nyitás
• 21NiCrMoS minőségi fogaskerekek (gáz edzéses folyamattal). Csiszolt hengerek.
• A szerszámon belül lévő lemez pontos helyzetének beállítása távirányítóval 
• Csigakerekes ferdefogazású, retesz nélküli, zsugortárcsás, precíziós továbbító reduktor
• 7” színes érintőképernyő
• Memória akár 99 különböző szerszám számára
• Motorosan vezérelt magasságállítás a présgép szerszámához
• Szervo motorral vezérelt lemezszélesség szabályozó a lecsèvèlőn
• 4.0 Kommunikàciós lehetősègek tàvoli szerverrel (Wi-Fi)
• Mérőkerék rendszer a pontosabb adagolásokhoz (Enkoder)

Opcionális Tartozékok

• Szervo motorral vezérelt lemezszélesség beállítás edzett hengerekkel a felvezető szakasznál
• Szervo motorral vezérelt lemezszélesség beàllítàs a kivezetèsnèl
• Motoros egyengető henger beàllítàs
• Motoros alsó leszorító kar
• Biztonsági kerítés rendszer
• Vágórendszer
• Szerszám felismerő rendszer
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CNC HIDRAULIKUS ÉLHAJLÍTÓ
CNC HIDRAULIKUS LEMEZOLLÓ

1250 TONNA
4 MÉTER

3D VEZÉRLŐ
LCD KIJELZŐVEL

2000 TONNA
14 MÉTER



CNC HIDRAULIKUS ÉLHAJLÍTÓ

Y1, Y2, X, R tengelyek CNC
Delem vezérlő
Motoros asztalelőfeszítés
Euro típusú 2067 felsőszerszám 85° (V:50,35,22,16)
Euro típusú 1260 alsószerszám 85°
Promecam gyors szerszámbefogó rendszer
Szervo motoros (Mitsubishi) golyósoros hátsó ütköző mérőléccel
Elülső lemeztartók billenthető ütközővel
Bosch Rexroth hidraulikus rendszer
Siemens és Mitsubishi elektromos alkatrészek
DSP Lézeres benyúlás védelem (CAT4)
CE minősítéshez szükséges biztonsági fényfüggöny
Lábpedál vezérlés vészleállító gombbal
Hátsó ütközők magasság állítása
Hátsó és oldalsó védőrácsok
CE minősítés
Magyar nyelvű gépkönyv

Euro típusú felső- és alsó szerszámok

CNC HIDRAULIKUS LEMEZOLLÓ 

4 élű felső- és alsó késgarnitúra
Cybelec Cybtouch 8 vagy STEP Automation SA8 EasyCut CNC-vel 
vezérelt vágóhossz- és vágószög állítás
CNC-vel vezérelt vágóhossz- és vágószög állítás
T-hornyos lemeztartók 
Bosch Rexroth hidraulikus rendszer
Világítás
Lábpedál
Görgőbetétes asztal
Pneumatikus hátsó finomlemez tartó
Benyúlás elleni védelem
Fénysorompós védelem (hátsó)

Lézeres vágási vonal megvilágításPromecam gyors szerszámbefogó 

Lézeres védelem (CAT4)

Motoros asztalelőfeszítés

CE minősítéshez szükséges 
biztonsági fényfüggöny

Szervo motoros golyósorsós hátsó ütköző Bosch-Rexroth hidraulikus rendszer

Bosch-Rexroth hidraulikus rendszer Pneumatikus hátsó finomlemez tartó

0-180°-ig állítható oldalütköző Fénysorompós védelem (hátsó) Benyúlás elleni védelem


