
Pneumatikus és  
hidraulikus sajtológépek
PemSerter® Series 4® 
Haeger® 618 MSPe 
Haeger® 824 MSPe 
Haeger® 824 WindowTouch-4e
Haeger® 824 OneTouch-4e Lite 
Haeger® 824 OneTouch-4e



Típus PemSerter® 
Series 4® 618MSPe 824MSPe 824-WT-4 824-OT-Lite4 824-OT-4

Működtetés pneumatikus hidraulikus

Sajtolóerő 1,8-53,4 kN 4-53 kN 4-72 kN 4,5-72 kN

Erőismétlés pontossága n.a. +/- 2%

Benyúlási mélység 457 mm 610 mm

Lökethossz - 0-200 mm 0-220 mm

Olajtartály térfogat - 39 liter 83 liter

Hidraulika szivattyú - 2 HP 5 HP

Elektromos hálózat 230V, 50Hz 
(lézerfénynek)

3 fázis - 380V, 
50Hz, 4A 3 fázis - 380V, 50Hz, 10A 3 fázis - 380V, 

50Hz, 11A

Levegőigény 6 bar 6 bar (adagoló vagy  T.I.S. esetén) 6 bar

Méret (ma/szé/mé) 1676 x 740 x 
940 mm

2336 x 864 x 
1143 mm

2467 x 966 x 
1499 mm 2388 x 966 x 1499 mm

Súly 372 kg 560 kg 1100 kg 1350 kg 1385 kg 1500 kg

Érintőképernyős  
kezelőfelület ‒ • • • • •

Lökethatárolható PS  
munkahenger ‒ o • • • •

Sajtolási pont jelölhető 
feltöltött képen ‒ ‒ ‒ • • •

Rögzítőelem jelenlét és 
hossz érzékelés ‒ ‒ ‒ • • •

T.I.S. forgó üllőtartó 
rendszer ‒ o o • • ‒

QX4 forgó üllőtartó  
rendszer o ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Automata adagolás ‒ o o o • •

2 adagolódob ‒ ‒ ‒ o • ‒

4 adagolódob ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ •

Automatikus üllőcsere ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ •

90 kN (10T) munkahenger ‒ ‒ o o ‒ ‒

PS munkahenger gyorsállító 
egység ‒ o o o o o

Pozicionálást segítő  
lézerfény • o o o o o

Tárolószekrényes állvány • ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

• /   alapfelszereltség
o /   opcionális bővítési lehetőségek
‒   /   nem választható opció

Összehasonlító táblázat
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Sajtolóerő 1,8-53,4 kN

Benyúlási mélység    457 mm

Levegőigény 6-7 bar, legalább 12 mm-es 
pneumatika cső

Elektromos hálózat 230V, 50Hz (lézerfénynek)

Méret (ma/szé/mé) 1676 x 740 x 940 mm

Állvány (ma/szé/mé) 760 x 740 x 660 mm

Súly

tárolószekrény nélkül: 
259 kg

tárolószekrénnyel: 
372 kg

A PemSerter Series 4 egy maximum 53,4kN sajtolóerejű, kézi 
adagolású pneumatikus sajtológép. Tárolószekrényes áll-
vánnyal, pozicionálást segítő lézerfénnyel, nullázható löket-
számlálóval, megbízható mechanikus biztonsági rendszerrel, 
457mm benyúlási mélységgel rendelkezik. Rögzítőelem típu-
sától függően acélba M10-es méretig, lágyabb anyagokba 
M12-es méretig használható. Könnyen kezelhető, minimális 
karbantartási igénnyel rendelkező gép a kis- és középszériás 
lemezmegmunkáló üzemek nélkülözhetetlen kelléke.

Opcionális négyállású QX forgatható üllőtartó rendszer hasz-
nálatával 4 különböző rögzítőelemet sajtolhatunk be egysze-
ri munkadarab megfogással.

JELLEMZŐI
• mechanikus biztonsági rendszer
• pneumatikus működés
• pozicionálást segítő lézerfény szerelvény
• nullázható löketszámláló
• pneumatikus indikátor a beállításhoz
• alkatrésztartó tálca
• CE minősítés

OPCIÓK
• kézi adagolású szerszámok
• QX4 forgatható üllőtartó rendszer

PemSerter® Series 4® 
pneumatikus sajtológép



Haeger® 618 MSPe 
hidraulikus sajtológép

Haeger 618MSPe egy maximum 53kN sajtolóerejű, hidrauli-
kus besajtoló gép, számos bővítési opcióval.

A gép alapfelszereltségében kézi adagolású, egy állású 
munkára alkalmas, valamint érintőképernyős kezelőfe-
lülettel van felszerelve, amelyen a beállított munkák el-
menthetők és később visszahívhatók. Kis szériás gyártás 
esetén kitűnő választás abban az esetben, ha a jövőben 
várható a gyártási volumen növekedése, mivel a gép 
később is bővíthető 4-állású forgó üllőtartó rendszerrel és/
vagy MAS-350 automata adagolórendszerrel. Igény esetén 
lökethatárolható munkahengerrel is felszerelhető, amely 
kényes, kis erőt igénylő munkadarabokba sajtolhatóságot 
tesz lehetővé.

A gép dupla biztonsági rendszerrel van ellátva: vezetőképes 
és nem vezetőképes anyagokba sajtolás esetén a pozícióde-
tektálás mindig működik, a vezetésellenőrzés opcionálisan 
kikapcsolható nem vezető munkadarabba sajtolás esetén.

JELLEMZŐK
• dupla biztonsági rendszer: sajtolási pozícióérzékelés (mindig
aktív), vezetésellenőrzés (ami kikapcsolható nem vezető anyagba
sajtolás esetén)
• PC-vezérelt működés
• érintőképernyős kezelőfelület
• programok létrehozása, mentése, rögzítőelem számlálással
• BTM direkt anyagösszesajtolási technológiát támogatja
• alkatrésztartó tálca
• CE minősítés

OPCIÓK
• lökethatárolható munkahenger
• gyorsállító egység lökethatárolható munkahengerhez
• pozicionálást segítő lézerfény szerelvény
• 4-állású T.I.S. forgó üllőtartó rendszer
• MAS-350 automata adagoló bővítés
• kézi adagolású szerszámok
• automata adagolású szerszámozások
• BTM szerszámozásokSajtolóerő 4-53 kN

Erőismétlés pontossága +/- 2%

Benyúlási mélység 457 mm

Lökethossz (állítható) 0-200 mm

Olajtartály térfogat 39 liter

Hidraulika szivattyú 2 HP

Elektromos hálózat 3 fázis - 380V, 50Hz, 4A

Levegőigény 6 bar  
(adagoló vagy  T.I.S. esetén)

Méret (ma/szé/mé) 2336 x 864 x 1143 mm

Súly 560 kg



biotek.hu

Haeger 824MSPe egy maximum 72kN sajtolóerejű, hidrau-
likus besajtoló gép, számos bővítési opcióval.

A gép alapfelszereltségében kézi adagolású, egy állású 
munkára alkalmas, valamint érintőképernyős kezelőfelü-
lettel van felszerelve, amelyen a beállított munkák elment-
hetők és később visszahívhatók. Kis szériás gyártás esetén 
kitűnő választás abban az esetben, ha a jövőben várható a 
gyártási volumen növekedése, mivel a gép később is bővít-
hető 4-állású forgó üllőtartó rendszerrel és/vagy MAS-350 
automata adagolórendszerrel. A lökethatárolható munka-
henger az alapfelszereltség része, amely kis erőt igénylő 
munkadarabokba sajtolhatóságot tesz lehetővé.

A gép dupla biztonsági rendszerrel van ellátva: vezető-
képes és nem vezetőképes anyagokba sajtolás esetén a 
pozíciódetektálás mindig működik, a vezetésellenőrzés 
opcionálisan kikapcsolható nem vezető munkadarabba 
sajtolás esetén.

JELLEMZŐK
• dupla biztonsági rendszer: sajtolási pozícióérzékelés (mindig
aktív), vezetésellenőrzés (ami kikapcsolható nem vezető
anyagba sajtolás esetén)
• PC-vezérelt működés
• érintőképernyős kezelőfelület
• lökethatárolható munkahenger
• programok létrehozása, mentése, rögzítőelem számlálással
• BTM direkt anyagösszesajtolási technológiát támogatja
• alkatrésztartó tálca
• CE minősítés

OPCIÓK
• 90kN (10T) munkahenger (lökethatárolás nélkül)
• gyorsállító egység lökethatárolható munkahengerhez
• pozicionálást segítő lézerfény szerelvény
• 4-állású T.I.S. forgó üllőtartó rendszer
• MAS-350 automata adagoló bővítés
• kézi adagolású szerszámok
• automata adagolású szerszámozások
• BTM szerszámozások

Haeger® 824 MSPe 
hidraulikus sajtológép

Sajtolóerő 4-72 kN

Erőismétlés pontossága +/- 2%

Benyúlási mélység 610 mm

Lökethossz (állítható) 0-220 mm

Olajtartály térfogat 83 liter

Hidraulika szivattyú 5 HP

Elektromos hálózat 3 fázis - 380V, 50Hz, 10A

Levegőigény 6 bar  
(adagoló vagy  T.I.S. esetén)

Méret (ma/szé/mé) 2467 x 966 x 1499 mm

Súly 1100 kg



Haeger 824-WindowTouch-4e a Haeger -4e széria alapmodell-
je. Ez a PC vezérelt, hidraulikus sajtológép rendelkezik szinte 
minden olyan felhasználói és minőségbiztosítási funkcióval, 
amely a professzionális rögzítőelem besajtoláshoz elenged-
hetetlen. 

A gép maximum 72kN sajtolóerő kifejtésére alkalmas, és szé-
riafelszereltségében lökethatárolható munkahengerrel van 
felszerelve, amely kényes, kis erőt igénylő munkadarabokba 
sajtolhatóságot tesz lehetővé. A négyállású forgó üllőtartó 
rendszer támogatja az „egyszeri munkadarab megfogással 

több rögzítőelem sajtolás” elvét, növelve a terme-
lékenységet. A beépített rögzítőelem jelenlét és 
hosszúság érzékelő védi a munkadarabot a téves 

besajtolástól, a programba feltölthető 
munkadarab kép pedig a kezelőt segíti 
a sajtolási hely helyes kiválasztásában, 
csökkentve a hibázás lehetőségét. 

A gép dupla biztonsági rendszerrel 
rendelkezik: vezetőképes és nem veze-
tőképes anyagokba sajtolás esetén a 
pozíciódetektálás mindig működik, a ve-

zetésellenőrzés opcionálisan kikapcsolható 
nem vezető munkadarabba sajtolás esetén.

JELLEMZŐK
• dupla biztonsági rendszer: sajtolási pozícióérzékelés (mindig
aktív), vezetésellenőrzés (ami kikapcsolható nem vezető anyagba
sajtolás esetén)
• PC vezérelt működés
• érintőképernyős kezelőfelület
• lökethatárolható munkahenger
• rögzítőelem jelenlét és hosszúság érzékelés
• 4-állású T.I.S. forgó üllőtartó rendszer
• programok létrehozása, mentése, rögzítőelem számlálással
• programba feltölthető munkadarab kép, sajtolási pontok
jelölhetők
• BTM direkt anyagösszesajtolási technológiát támogatja
• alkatrésztartó tálca
• CE minősítés

OPCIÓK
• gyorsállító egység lökethatárolható munkahengerhez
• pozicionálást segítő lézerfény szerelvény
• MAS-350 automata adagoló bővítés
• második adagolóval OneTouch Lite típusig bővíthető
• kézi adagolású szerszámok
• automata adagolású szerszámozások
• BTM szerszámozások

Haeger® 824 WindowTouch-4e 
hidraulikus sajtológép

Sajtolóerő 4,5-72 kN

Erőismétlés pontossága +/- 2%

Benyúlási mélység 610 mm

Lökethossz (állítható) 0-220 mm

Olajtartály térfogat 83 liter

Hidraulika szivattyú 5 HP

Elektromos hálózat 3 fázis - 380V, 50Hz, 10A

Levegőigény 6 bar  
(adagoló vagy  T.I.S. esetén)

Méret (ma/szé/mé) 2388 x 966 x 1499 mm

Súly 1350 kg
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Haeger 824-OneTouch-Lite-4He hidraulikus besajtoló gép két 
adagolódobbal felszerelt, így egy munkadarabba két külön-
böző rögzítőelem automata szerszámozással adagoltatható. 
Rendelkezik szinte minden olyan felhasználói és minőség-
biztosítási funkcióval, amely a professzionális rögzítőelem 
besajtoláshoz elengedhetetlen.

A gép maximum 72kN sajtolóerő kifejtésére alkalmas, és szé-
riafelszereltségében lökethatárolható munkahengerrel van 
felszerelve, amely kényes, kis erőt igénylő munkadarabokba 
sajtolhatóságot tesz lehetővé. A négyállású forgó üllőtartó 

rendszer támogatja az „egyszeri munkadarab 
megfogással több rögzítőelem sajtolás” elvét, 

növelve a termelékenységet. A beépített 
rögzítőelem jelenlét és hosszúság érzéke-
lő védi a munkadarabot a téves besajto-
lástól, a programba feltölthető munkada-
rab kép pedig a kezelőt segíti a sajtolási 
hely helyes kiválasztásában, csökkentve 
a hibázás lehetőségét.

A gép dupla biztonsági rendszerrel ren-
delkezik: vezetőképes és nem vezetőké-

pes anyagokba sajtolás esetén a pozícióde-
tektálás mindig működik, a vezetésellenőrzés 

opcionálisan kikapcsolható nem vezető munkadarabba 
sajtolás esetén.

JELLEMZŐK:
• dupla biztonsági rendszer: sajtolási pozícióérzékelés (mindig
aktív), vezetésellenőrzés (ami kikapcsolható nem vezető anyagba
sajtolás esetén)
• PC vezérelt működés
• érintőképernyős kezelőfelület
• lökethatárolható munkahenger
• 4-állású T.I.S. forgó üllőtartó rendszer
• rögzítőelem jelenlét és hosszúság érzékelés
• két MAS-350 adagolódob
• programok létrehozása, mentése, rögzítőelem számlálással
• programba feltölthető munkadarab kép, sajtolási pontok
jelölhetők
• BTM direkt anyagösszesajtolási technológiát támogatja
• alkatrésztartó tálca
• CE minősítés

OPCIÓK
• gyorsállító egység lökethatárolható munkahengerhez
• pozicionálást segítő lézerfény szerelvény
• kézi adagolású szerszámok
• automata adagolású szerszámozások
• BTM szerszámozások

Haeger® 824 OneTouch-4e Lite 
hidraulikus sajtológép

Sajtolóerő 4,5-72 kN

Erőismétlés pontossága +/- 2%

Benyúlási mélység 610 mm

Lökethossz (állítható) 0-220 mm

Olajtartály térfogat 83 liter

Hidraulika szivattyú 5 HP

Elektromos hálózat 3 fázis - 380V, 50Hz, 10A

Levegőigény 6 bar

Méret (ma/szé/mé) 2388 x 966 x 1499 mm

Súly 1385 kg



Haeger 824-OneTouch-4He a Haeger -4e széria csúcsmo-
dellje. Ez a 4 adagolóval felszerelt, PC vezérelt, hidraulikus 
sajtológép rendelkezik szinte minden olyan felhasználói 
és minőségbiztosítási funkcióval, amely a professzionális 
rögzítőelem besajtoláshoz elengedhetetlen.

A gép maximum 72kN sajtolóerő kifejtésére alkalmas, és 
szériafelszereltségében lökethatárolható munkahengerrel 
rendelkezik, amely kényes, kis erőt igénylő munkadara-
bokba sajtolhatóságot tesz lehetővé. A négy adagoló-
dobbal és alsó szerszámcserélő egységgel rendelkező 
OneTouch négy különböző rögzítőelem adagolását teszi 
lehetővé egyszeri munkadarab megfogással, növelve a 

termelékenységet. A beépített rögzítőelem jelenlét 
és hosszúság érzékelő védi a munkadarabot a 

téves besajtolástól, a programba feltölthető 
munkadarab kép pedig a kezelőt segíti 
a sajtolási hely helyes kiválasztásában, 
csökkentve a hibázás lehetőségét.

A gép dupla biztonsági rendszerrel 
rendelkezik: vezetőképes és nem ve-
zetőképes anyagokba sajtolás esetén 
a pozíciódetektálás mindig működik, a 
vezetésellenőrzés opcionálisan kikapcsol-

ható nem vezető munkadarabba sajtolás 
esetén. 

JELLEMZŐK
• dupla biztonsági rendszer: sajtolási pozícióérzékelés (mindig
aktív), vezetésellenőrzés (ami kikapcsolható nem vezető anyagba
sajtolás esetén)
• PC vezérelt működés
• érintőképernyős kezelőfelület
• lökethatárolható munkahenger
• automata szerszámcserélő rendszer
• négy MAS-350 adagolódob
• rögzítőelem jelenlét és hosszúság érzékelés
• programok létrehozása, mentése, rögzítőelem számlálással
• programba feltölthető munkadarab kép, sajtolási pontok
jelölhetők
• BTM direkt anyagösszesajtolási technológiát támogatja
• CE minősítés

OPCIÓK
• gyorsállító egység lökethatárolható munkahengerhez
• pozicionálást segítő lézerfény szerelvény
• kézi adagolású szerszámok
• automata adagolású szerszámozások
• BTM szerszámozások

Haeger® 824 OneTouch-4e 
hidraulikus sajtológép

Sajtolóerő 4,5-72 kN

Erőismétlés pontossága +/- 2%

Benyúlási mélység 610 mm

Lökethossz (állítható) 0-220 mm

Olajtartály térfogat 83 liter

Hidraulika szivattyú 5 HP

Elektromos hálózat 3 fázis - 380V, 50Hz, 11A

Levegőigény 6 bar

Méret (ma/szé/mé) 2388 x 966 x 1499 mm

Súly 1500 kg
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PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

  A rögzítőelem nem merőlegesen helyezke-
dik el a lemezben - tartóerő csökken.

• A bélyeg és az üllő felületei nem párhu- 
zamosak. 

• A lemez deformálódott a besajtolás alatt.

• Győződjön meg róla, hogy a bélyeg és 
az üllő felülete sík, párhuzamos és kemény 

legyen. 
• Gondoskodjon róla, hogy a nagyobb 

lemezek merőlegesek legyenek a bélyeggel 
és az üllővel.

  Gyenge tartóerő - a rögzítőelem kiesik a 
lemezből.

• Nem megfelelő erő a sajtoláskor.
• A lemez túl kemény a rögzítőelem

anyagához. 
• A lemez  túl mélyen sorjázott.

• A furat túlméretezett.

• Növelje a sajtolóerőt vagy a saj- 
tolási utat. 

• Válasszon megfelelő anyagú 
rögzítőelemet. 

• Ne sorjázza túlságosan a furatot.
• Megfelelő méretű furatot alakítson ki.

  A menet szorul – a lemez deformáló- 
dott.

  A rögzítő elemet  túl nagy erővel saj- 
tolták be.   Csökkentse a sajtolóerőt.

  Gyenge tartóerő – az anya nem kon- 
centrikus a furatban.

• A furat túlméretezett.
• Beépítés alatt elferdült az anya a furat- 

ban és roncsolta azt.

• Megfelelő méretű furatot alakítson ki.
• Préselés előtt ellenőrizze, hogy az anya 

merőlegesen fekszik a furatban.

  Az 1-1,5mm vastagságú lemez elde- 
formálódik ha csapot préselünk bele.   Nincs az üllőn besüllyesztés.   Alkalmazzon megfelelő méretű süllyesz- 

téssel ellátott üllőt.

  A menet szorul, repedezett.   A nyak túlnyúlik a lemezen.   Válasszon megfelelő hosszúságú 
rögzítőelemet a lemezvastagsághoz.

  Távtartónál vagy csapnál gyenge a tartóerő.
• A mélyedés az üllőn túl nagy vagy túlsá- 

gosan sorjázott. 
• A furat túlméretezett.

• Használjon a gyártók leírásának megfelelő 
üllőt. 

• Megfelelő méretű furatot alakítson ki.

  A süllyesztett fejű csap vagy távtartó 
feje bemélyed.

  A bélyeg átmérője kicsi vagy nem elég 
kemény és sík.

  A bélyegnek nagyobbnak kell lenni, mint a 
csap/távtartó feje és akkorának, mint az üllő

  Gyenge tartóerő.
  A 2-2,5mm-nél vastagabb lemez esetén 

megmunkálási problémák miatt nagyobb lesz 
a furat.

  Készítsen kisebb méretű furatot, ami a 
gyártók által megadott méretig szélesedik a 
megmunkálás következtében, vagy a másik 

oldalról munkálja meg 
a lemezt.

  A lemez pereme kitüremkedik.
• A furat túl közel van a lemez széléhez.

• Az anyát túl erősen préselték 
a lemezbe.

• A megmunkálás alatt fogja a lemezt egy 
rögzítőkeretbe, vagy a lemez szélétől távo-

labb készítsen furatokat. 
 • Ha lehetséges, csökkentse a préselőerőt.

Besajtolás közben előforduló problémák és megoldások




