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Klejenie i montaż drewna

Nowa seria hydraulicznych
pras montażowych typ PM-H
STEBLO, wychodząc naprzeciw wciąż rosnącego zapotrzebowania na
specjalistyczne urządzenia do klejenia i montażu elementów drewnianych
na rynku firm średnich i dużych, wprowadziło do swojej oferty serię
hydraulicznych pras montażowych typ PM-H . Jest to produkt dla
wymagających klientów, o bardzo wszechstronnym zastosowaniu. Główną
cechą tej maszyny jest duża siła docisków hydraulicznych z możliwością
bezstopniowej regulacji w zakresie od 800 do 2500 kg.

Hydrauliczna prasa montażowa typ PM-H to nowość firmy STEBLO.
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Standardowy wymiar stołu prasy to 2800 x 1400 mm, cztery dociski hydrauliczne o skoku 150 mm oraz 8 oporów.
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PRODUCENT
MASZYN DO DREWNA
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ściski na stojaku z płytą otworową
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prasa do klejenia
drewna na długość
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