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GEKA STANSMASKINER  

PUMA S / PUMA SD 

   

PUMA 55 S PUMA 165 S 

Hydraulisk hålstansmaskin i kraftigt utförande. Hög teknisk kvalitet och standard 

som ger stor kapacitet och lång livslängd. Maskinen har dubbelverkande cylinder 

med kraftiga lagringar för att undvika onödigt slitage på verktyg. Mekanisk 

slaglängdsinställning för maximalt utnyttjande.  

Stanshållare med snabbväxelsystem och justerbar avstrykare. Dynfäste som centrerar 

dynan. Maskinen är försedd med rejält uppläggningsbord med anslag och skalor i X- 

och Y-led.  

Maskinen har även fotpedal med dubbla lägen och ett hydraulsystem som gör det 

möjligt att köra ner verktyget med lägre kraft och lägre hastighet för att  

” hitta rätt läge”. 

Modell SD har ett större gapdjup – i övrigt lika. 
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Storlek  55 80 110 165 220 

Stanskraft kN 550 800 1100 1650 2200 

Kapacitet  

standard mm Ø40x10 Ø40x14 Ø40x20 Ø40x30 Ø40x40 

extrautrustad mm Ø100x4 Ø100x6 Ø1008 Ø100x12 Ø100x16 

( med stor- stans och dynhållare ) 

Gapdjup   

standard S mm 500 510 500 510 510 

SD-utförande mm 750 750 750 760 800 

Vikt  

standard S kg 1150 1715 3150 4290 5200 

SD-utförande kg 1885 2115 3970 4525 5500 

GEKA STANSMASKINER  

PUMA S / PUMA SD 

   

Till maskinerna finns ett stort sortiment av stansar och dynor i olika former och för olika material. 
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GEKA STANSMASKINER  

PUMA S / PUMA SD 

   

Stor stans- dynhållare –  för diametrar upptill 100 mm alt. 160 mm 

”Flip-anslag” för att stansning av hål i rät linje   

Lasersökare  med två strålar inbyggda i avstrykaren som exakt visar stansens centrum.  

Drivs med separat Lithium batteri och avstrykaren med lasersökare går även att montera i 

äldre maskiner.    

Exempel på extra utrustning : 
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GEKA STANSMASKINER  

PUMA PP-50 

   

 

Stanskraft kN 500  

Kapacitet  

standard mm Ø27x13  

extrautrustad mm Ø40x8  

( med stor- stans och dynhållare ) 

Gapdjup mm 130  

Vikt  

Modell G kg 355  

Modell P kg 415  

Portabel stansmaskin med en stanskraft på 50 ton och ett gapdjup på 130 mm. 

Finns i två olika modeller : 

 

-typ P              - typ G 

 

Rekommenderas i första hand för infästning           Rekommenderas för allmän stansning   

av specialverktyg. Har bord med T-spår.                  i plåt och stålprofiler.   

 


