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Sinds 1956 produceert WEBER Schraubautomaten schroef en inpers automaten voorzien
van automatische aanvoersystemen. In de machines zijn vele patenten verwerk waarbij
het toevoersysteem met zwenkarm één van de belangrijkste is.
Het leveringsprogramma bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•

Handschroef automaten
Stationaire schroefautomaten
Moment gecontroleerde schroefsystemen
Inperseenheden met toevoer
Toevoersystemen voor bevestigingsmaterialen
Blindklink moer machines
Vloeiboor automaten

In het hart van Duitsland bouwt Schmidt Technology haar uitgebreide programma
montage- persen. Van eenvoudige handpersen via pneumatische en hydro-pneumatische
persen tot volledig geregelde Servo persen. Om 100 % controle te krijgen over de
persbewerkingen zijn deze optioneel verkrijgbaar met volledig geïntegreerd kracht-weg
meetsysteem met bijbehorende besturingstechniek
Het leveringsprogramma bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•

Tandheugel persen tot 2,5 kN
Kniehefboom persen tot 22 kN
Pneumatische direct werkende persen tot 43 kN
Pneumatische kniehevel persen tot 60 kN
Hydro-pneumatische persen tot 220 kN
Servo persen tot 250 kN
Pneumatische schuiftafels

Östling levert een compleet programma markeerapparatuur. Of het nu gaat om logo’s,
barcodes, datamatrix of welke afbeelding dan ook, Östling heeft er een oplossing voor.
Het leveringsprogramma bestaat uit:
•
•
•
•

Elektrolytische markeersystemen
Pinmarkeer systemen
Pinschrijf systemen
Laser markeersystemen

Kolver is een producent van elektrische schroevendraaiers met een momentbereik van
0,05 tot 35 Nm . Door het toepassen van slimme besturingstechniek kunnen
schroefverbindingen worden geoptimaliseerd en kan het kwaliteit niveau van de
schroefverbindingen worden verhoogd.
Het leveringsprogramma bestaat uit:
•
•
•
•
•
•

FAB Schroevendraaiers tot 1,8 Nm
RAF schroevendraaiers tot 3,8 Nm
Borstelloze BRL schroevendraaiers tot 4 Nm
Pluto schroevendraaiers tot 15 Nm
CA inbouw schroevendraaiers tot 35 Nm
Accessoires

Friedrich heeft in 1966 het radiaalklinken uitgevonden en gepatenteerd. Sinds die tijd
wordt dit klinkproces wereldwijd toegepast.
Het principe berust op een statisch klinkstempel wat telkens over de middenpositie
een radiale beweging maakt en door een pneumatische of hydraulische druk een
gelijkmatige vervorming geeft van de klinknagel zonder de materiaalstructuur van de
klinknagel te veranderen.
Het leveringsprogramma bestaat uit:
• Pneumatische radiaal klinkmachines
• Hydraulische radiaal klinkmachines
• CNC gestuurde radiaal klinkmachines

Alle machines kunnen worden uigevoerd met hoogwaardige meetsystemen om
iedere klinkverbinding 100 % te controleren

Adactech is een van oorsprong Zwitsers bedrijf met een grote ervaring op het gebied
van doseertechniek. Het doseren van vrijwel alle vloeistoffen, vetten en lijmen behoren
tot de mogelijkheden
Het leveringsprogramma bestaat uit:
•
•
•
•
•

Pneumatische druk-tijd ventielen
Pneumatische volumetrische doseermodules
Servo aangedreven volumetrische doseerventielen
Piëzo doseerventielen
Vatpompen

Föhrenbach levert een uitgebreid programma precisie slede al dan niet voorzien van
servo aandrijvingen of lineair motoren. Ook zeer nauwkeurige servo en direct
aangedreven draaitafels behoren tot het leveringsprogramma

Farger & Joosten levert hydro-pneumatische cilinders tot een persbereik van 100 ton
in een breed pakket aan uitvoeringen. De cilinders zijn opgebouwd uit een
pneumatische ijlgang in combinatie met een hydraulische krachtslag die inschakelt
wanneer weerstand ondervonden wordt van een gereedschap of een product.

Clevedon is één van de grootste klinknagel producenten van Engeland
gespecialiseerd in klinknagels op klantspecificatie.
Haar leveringsprogramma bestaat uit:
• Klinknagels in alle materialen
• Stansklinknagels
• Specials met schroefdraad
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