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DO WSZYSTKICH PRAS 

KRAWĘDZIOWYCH ! 
 

 

 
 

GWARANCJA OSZCZĘDNOŚCI CZASU DO 80% 
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FRONTALNY MONTA ś I DEMONTA ś NARZĘDZI ZE STANDARDOWYM ZŁ ĄCZEM 

 
Giętkie rurki ulokowane w strefie bezpieczeństwa pozwalają na szerokie rozmieszczenie na boki 

kolejnych segmentów oraz ich łatwy demontaŜ. 

MontaŜ i demontaŜ 
stempli od przodu 

Automatyczne 
podtrzymanie  
i zagnieŜdŜanie; 
łatwy demontaŜ 

Wyj ątkowy, elastyczny 
system podtrzymywania 
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Łatwy montaŜ na prasach 
nowych i będących w uŜyciu; 
Nie wymaga dodatkowych 
modyfikacji; 
Frontalny montaŜ i demontaŜ; 
Narzędzia standardowe; 
 

Frontalny montaŜ narzędzi z 
automatycznym zaczepem; 
Przypadkowy upadek narzędzia 
jest niemoŜliwy;  
Nie wymaga wysiłku; 
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Aby zdemontować narzędzie naleŜy je nieznacznie unieść do góry i lekko odchylić od 
siebie (w stronę prasy). 
Przypadkowe odczepienie się narzędzia jest absolutnie niemoŜliwe. 
Nie jest wymagany wysiłek ze strony operatora. 
MontaŜ narzędzia jest wyjątkowo łatwy i prawie natychmiastowy. 
 

 
Model dwustronny umoŜliwia pneumatyczne mocowanie narzędzi od przodu lub/i od tyłu 
prasy (od wewnątrz) – jak pokazano na powyŜszej ilustracji. 
 

System posiada budowę ściśle 
kompaktową; 
Wysoka tolerancja wykonania  
i minimalne wymiary; 
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W tabelach przedstawiono zestawienie porównawcze czasów potrzebnych na wymianę 
narzędzi górnych (stempli) na prasach krawędziowych. 
 

Oszczędność czasu podczas wymiany o około 80%  !!! 
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System pneumatycznego mocowania matryc na prasach krawędziowych. 
 

 
 
 
           
 
 
 
Mathias Machines  
Trading & Service Poland Sp. z o.o. 
44 153 Sośnicowice 
ul. Styczyńskiego 3 
 
 
tel.: 032 238-80-40 
e-mail:  biuro@mathiasmachines.com 

Pneumatyczny system mocowania 
dla wszystkich typów matryc; 
Zapewnia równieŜ mocowanie 
matryc dzielonych; 
Dopasowany do wszystkich pras; 
DuŜa siła rozłoŜona na całej 
szerokości zacisku; 


