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Azonnal beépíthető,  
hatékony eszköz

Ismert és gyakran megoldatlan problémát jelent préselésnél/
sajtolásnál a kész darabok kiszedése. Erre kínál megoldást Auto 
Catcher készülékünk:

 » Növeli a termelékenységet
 » Fokozza a biztonságot
 » Javítja a munkaerő kihasználást
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Termelékenyebb
Lényegesen magasabb termelékenység összevetve a 
kézi kiszedegetéssel.
Költséghatékony megoldás kis szériák, többféle 
munkadarab és gyors szállítási határidő tekintetében.

Biztonságosabb
A préselésnél előforduló balesetek nagy része a kész 
munkadarab kivételekor történik. Ezek megelőzését is 
szolgálja az Auto Catcher.

Energiatakarékos
Környezetbarát és gazdaságos. Nincs szükség villamos, 
vagy egyéb energiaforrásra, mert a készülék a présgép 

alternáló mozgásából nyeri mozgási energiáját.

Egyszerű üzembe helyezés
Kb. 5 perc alatt egyszerűen, előképzettség nélkül 
is üzembe helyezhető. Egyszerű felépítésének 
köszönhetően könnyen mozgatható, és nem igényel 
különösebb karbantartást sem.

Rugalmas
A hagyományos présgéphez rögzített munkadarab 
leszedőkkel ellentétben, könnyedén leszerelhető és 
mozgatható. Másik présgéphez is alkalmazható egy 
újabb termék gyártásához.

Munkaerőoptimalizálás
Az Auto Catcher növeli az üzembiztonságot, a munkaerő 
kihasználást és csökkenti a gyártás idejét.

Előnyök

Műszaki jellemzők

 » Az állandó és ismételt leállítás (lebegtetés) nem csak 
a munkadarab károsodásához vezethet, hanem a 
présszerszám tönkremenetelét is okozhatja.

 » A termelékenység munkaerő függő
 » Balesetveszélyes munkadarab kivétel

 » Kevesebb hibás munkadarab, szerszám törés elkerülése
 » Termelékenység nagymértékű növelése
 » A munkadarab eltávolítása közben előforduló  
balesetek elkerülése.

AC-1 AC-2 AC-3
Nyomás tartomány 15 ~ 35 t 48 ~ 80 t 100 ~ 250 t

Löket hossz 60 ~ 80 mm 100 ~ 130 mm  > 130 mm

Munkadarab vastagság (t) 0,5 ~ 1,6 mm 0,5 ~ 1,6 mm 0,5 ~ 3,2 mm

Munkadarab max. befoglaló mérete 50 x 50 mm 80 x 80 mm 150 x 150 mm

Munkadarab tömege 10 ~ 40 g 30 ~ 100 g 150 ~ 500 g

Az Auto Catcher előnyeiA hagyományos kiszedés hátrányai



Méretek

Modell A B C D 
(Min. ~ Max.)

E 
(Vízszintes~30°)

F 
(Vízszintes~30°)

Tálca 
mozgás

Súly

AC-1 130 210 120 440 ~ 600 220 ~ 170 250 ~ 280 Max. 160 6 Kg

AC-2 130 210 120 440 ~ 640 235 ~ 220 265 ~ 335 Max. 200 7 Kg

AC-3 200 260 170 620 ~ 990 315 ~ 250 415 ~ 455 Max. 350 15 Kg

Méretek mm-ben

EVOLT Kft.
8000 Székesfehérvár, Sereg u. 1-5.
Tel.: 0036.22.582.164, Fax: 0036.22.582.165
www.evolt.hu, office@evolt.hu

»  Precíziós köszörült szerszámacélok (lapok, hasábok, rudak)

»     Hézagoló fóliák, lemezek, szalagok

»     Piramisozott csúszka lemez

»     Szerszámelemek, AGATHON vezetőelemek, dátumbélyegzők

»     Lyukasztóbélyegek, -perselyek (HWS, HSS, keményfém)

»     Gázrugók DADCO

»     TOHATSU rendszerrugók, gumirugók

»     Kenőanyagok, korrózió gátló és tisztítószerek

Ezeket fe
llapozta 

már?

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

Az állvány működési tartománya

A kar működési tartománya

Tekintse meg működés közben is:  www.evolt.hu 
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