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GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR 

HYDRACROP S / SD 

Hydrauliska maskiner med två separata cylindrar för stans- resp. klippenheter.  

Maskinen har  bl. a 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”. 

Den är utrustad med fem arbetsstationer :  

- Hålstans 

- Slitsstans 

- Klippning av plattstål 

- Klippning av L-stål 

- Klippning av rund/fyrkantstål  

SD-modell med stort gapdjup 
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GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR 

Typ Hydracrop S / SD 

Hålstansstation : 
Har en egen cylinder som erbjuder en stor, flexibel och universal arbetsstation som 

är anpassningsbar för specialverktyg och olika dynfästen.  

 

1 Cylinderfäste 

2 Delad dubbelverkande cylinder 

3 Gränslägen för slaglängdsinställning 

4 Lång slaglängd för att passa många 

operationer 

5 Justerbar vridstyv styrning 

6 Extra styrning för att motverka 

sidokrafter och skydda tätningar  

7 Stansfäste med snabblåsning  

8 Justerbar avstrykare 

9 Stort bord med mm-skala och anslag 

10 Justerbart anslag  

11 Dynhållare med svanhals för stansning i 

plåt eller profiler.   

12 Justerbar låsning av dynfäste X-led 

13 Justerbar låsnig av dynfäste Y-led 

14 Låsbult i underkant av svanhals        
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GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR 

Typ Hydracrop S / SD 

- Trekantigt hörnklippverktyg 

- Stansverktyg 

- Urklippningsverktyg för rör 

- Radieverktyg för plattstål 

- Hörnrundningsverktyg för plåtar 

- Urklipp i profiler  

 

 

  Slitsstansstation : 
Arbetsstation som standardmässigt levereras med rektangulärt slitsstansverktyg men som 

är designad för montering av olika verktyg som till exempel : 

 

Avstrykararmar 

Klippning av plattstål : 
Den utmärkande stabiliteten i knivhållare, som är kontrollerad i båda ändar, ger möjlighet 

att montera ett långt överskär med en utprovad geometri för att uppnå maximalt 

klippresultat. Radialsystem som tack vare kraftförstärkning ger hög klippkapacitet.    

Överskär med  speciell geometri  

Underskär 

      Kil för överskärets vinkel för snitt utan deformation 

Justerbult för tillhållare 

      Justering av spalt knivhållare 
Anslag vänster-höger 45° inställning  

            Justering av skärspalt 

          Uppläggningsbord  

          Slits i bord för anslag i bordets fulla längd     

     Rektangulär stans 

  Underskär 

Uppläggningsbord med  

skalor och anslag 

  Centreringsbultar 

Fästhål för specialverktyg 
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GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR 

Typ Hydracrop S / SD 

Klippning av L-stål : 
Medvetna om att vikten av att klippa material utan deformation har GEKA tagit fram ett 

patenterat klippsystem med ”flytande” överskär som gör det möjligt att klippa L-stål utan 

deformation och materialspill (ett klipp) 

Alla GEKA Hydracrop modeller har detta nya system som innebär att  de problem som 

funnits med deformation i konventionella system är borta.          

Skyddsram 

Styrningar för överskär  

Styrningar för underskär  

Överskär för deformationsfritt klipp 

Bultar för justering av skärspalt  

Justerbara stöd 

Klippning av rund- och fyrkantstål : 
GEKA Hydracrop modellerna är standardutrustade med skär för att klippa rund- och 

fyrkantstål. Dessutom kan i samma station även monteras skär för U-, I- och T-balk. 

Bult för inställning och justering av stödplatta    

Skärhållare 

Bultar för låsning av stödplatta  
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GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR 

Typ Hydracrop S / SD 

______________________________________ 

Produktionspaket :  
 

Ett mycket prisvärt paket med tillbehör som 

kan beställas för leverans ihop med alla nya 

maskiner : 

- 10 satser med runda stansar / dynor 

- Elektriskt kontaktanslag, 1 meters längd 

- Maskinbelysning med magnetfot         

Exempel på extra utrustning : 

Utrustning med stor stans och dynhållare 

för diametrar upp till 100 mm  

Trekantigt hörnklippverktyg Slitsstansverktyg för rör 

Lasersökare  med två strålar inbyggda i 

avstrykaren som exakt visar stansens centrum.  

Drivs med separat Lithium batteri och ny av-

strykare går även att montera i äldre maskiner. 



Storlek                            55/110             80/150             110/180           165/300           220/300 

 

Plattstålsax  

Kapacitet  mm          300x15            450x15            600x15            750x20             750x20 

 mm          200x10            300x20            400x20            400x30             400x30 

L-stål 

           90° mm          120x120x10    130x130x13    152x152x13    205x205x18     205x205x18 

           45° mm          70x70x7          70x70x7          70x70x7          70x70x7           70x70x7  

 

Rundstål mm          40                 45                 50                 60                  60 

Fyrkantstål mm          40                 45                  50                 60                  60 

 

Slitsstans  

Max tjocklek mm          10                    12                 13                 16                  16    

  djup x bredd mm          90x42              90x52              90x52              110x58             120x110    

 

Hålstans 

Stanskraft ton            55                 80                 110                 165                   220 

Stanskapacitet mm          Ø40x10           Ø40x14           Ø40x20           Ø40x30             

 mm          Ø20x20           Ø24x24           Ø28x28           Ø34x34            Ø40x40         

Gapdjup S mm          250                 300                  300                  510                   385 

Gapdjup SD* mm          500                  500                  610                  610                   475    

 

Vikt   ( SD ) kg            1390(1750)     2070(2400)      2750(3300)     5200(6300)      5900(7000) 

 

* Modell SD har ett större gapdjup i hålstansenheten – i övrigt samma data som S-modellen  
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GEKA PLÅT & PROFILSTÅLSAXAR 

Typ Hydracrop S / SD 

Till maskinerna finns även ett utbud av anslagssystem till 

stanssidan, både med och utan matning av materialet. 

Det finns även flera varianter av frammatningsutrustning 

till klippsidan.     

   

  


