
Ermak Hidrolik Köşe Kesme Makinesi



Ermak EKN açı ayarlı hidrolik köşe kesme makineleri statik ve 
dinamik rijitliği sağlanmış çelik tabla ve üst çene malzemesi ile 
güçlü bir yapıya sahiptir. Hassas şekilde kesim yapabilmek için 
makinenin üst tablası T- kanallı olarak işlenmiştir ve farklı sac 
kalınlıklarını kesmek için ayrı ayar gerektirmeyen otomatik sentil 
ayar sistemi ile donatılmıştır. 4 adet hidrolik baskı silindirleri 
sayesinde sık tekrarlanabilir kesim imkânı sunmaktadır.

Ermak Hidrolik Köşe Kesme Makinesi



•	 El çarkı sayesinde köşe açısını 30-140 
dereceye kadar kolayca ayarlayabilme imkanı

•	 Statik ve dinamik rijitliği sağlanmış T-Kanallı 
çalışma tablası ve üst çene malzemesi

•	 Farklı sac kalınlıkları için ayrı ayar 
gerektirmeyen otomatik sentil ayar sistemi

•	 Uzun ömürlü ve kolay operasyon imkânı
•	 Hareketli ayak pedalı
•	 Ayarlanabilir strok
•	 Pleksiglas korumalar
•	 Hızlı ayarlanabilen ön dayama kolları ve 

istenilen açıda kesim yapmayı sağlayan 
cetvel ve gönye ekipmanları

•	 Kaymayı önleyici 4 adet baskı silindiri
•	 Atık toplama kutusu
•	 Bakım gerektirmeyen Hoerbiger hidrolik 

sistemi
•	 CEI ve EMPI normlarına uygun olarak 

üretilmiş üst kapak  ön cephe ve pedal kolu 
üzerinde acil stop butonu

•	 Daha pürüzsüz kesimler için hassas 
klavuzlama milleri

Standart Özellikleri

•	 Kullanım kolaylığı sağlayan güçlü konstrüksiyon

•	 Bakım gerektirmeyen Hoerbiger hidrolik sistemi

•	 Hızlı ve kolay ayar sağlayan tekerlekli kumanda kolu

•	 Yüksek kaliteli komponentler

•	 Ayar gerektirmeyen otomatik sentil ayar sistemi

•	 Tüm ülkelere uygun elektrik seçenekleri

Avantajlı 
bir seçim 
yapın...



Kesme Kapasitesi
•	 Çelik ST 37 : 6mm (60° - 140°)
•	 Çelik ST 37 : 4mm (30° - 59°)
•	 Paslanmaz Çelik : 3mm (60° - 140°)
•	 Paslanmaz Çelik : 2,5mm (30° - 59°)

Teknik Bilgi

•	 Motor : 4 kW
•	 Çalışma Basıncı : 200 bar
•	 Yağ Kapasitesi : 48 lt
•	 Tabla Boyutu  : 1150 x 610 mm
•	 Kesme Açısı : 30° den 140°
•	 Bıçak Boyu : 200 x 200 mm
•	 Maks. Punch Stroğu : 30 / dak

Ebatlar

•	 Yükseklik : 1440 mm
•	 Genişlik : 1156 mm
•	 Uzunluk : 1150 mm
•	 Ağırlık : 1050 kg

Teknik Özellikler
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