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ELEKTRO PERMANENT 
MAGNETISCH SNEL-WISSELSYSTEEM

• Volledig stalen oppervlak, olie- en waterdicht
• 35 mm super dunne en solide constructie
• Extra 20% meer magneetkracht
• Verlengde levensduur door superieur ontwerp



Toonaangevend op gebied van elektro permanente magneettechnologie

2 www.magbat-europe.com

Zhuzhou HVR Magnetic Co. Ltd. is toonaangevend op het gebied van elektro permanente 
magneettechnologie, en richt zich op de ontwikkeling en productie van: magnetische 
snel-wisselsystemen voor matrijzen en gereedschappen, magnetische opspanplaten voor 
metaalbewerkingsmachines, industriële hefmagneten en klantgerichte magnetische oplossingen.

Sinds zijn oprichting in 2010 is HVR trouw gebleven aan de visie dat technologie de sleutel tot 
productiviteit is, en heeft het 5 innovatieve octrooien en 29 gebruiksmodeloctrooien verworven.
In september 2013 werd HVR door het departement “Wetenschap en Technologie” van de 
provincie Hunan bekroond als “Hoog Technologische Onderneming”.

Met continu focus op R & D, bestaat onze filosofie erin een eerlijk win/win-beleid te voeren met 
onze klanten, een toegevoegde waarde te creëren voor werknemers, de voordelen voor onze 
klanten te vergroten, en een veilige werking als prioriteit aan te bieden.

De unieke voordelen van de HVR-producten zijn: veiligheid, energiebesparing, hoge efficiëntie en 
milieuvriendelijkheid.
Onze producten worden gebruikt in diverse sectoren zoals: staalconstructie, machine constructie, 
scheepsbouw, staalhandel, spoorwegen- en rollend materieel, spuitgietbedrijven en diverse 
andere industrieën.

HVR houdt zich strikt aan de eisen van de kwaliteitscertificeringsnorm ISO 9001: 2015.

In 2017 werd een Europese exclusiviteitsovereenkomst gesloten met de Belgische firma MAGBAT-
Europe, die vanuit zijn vestiging in Oudenaarde, zorgdraagt voor de verdeling, technische support 
en dienst na-verkoop van de HVR-producten.

Al deze argumenten maken van HVR de meest betrouwbare partner van elektro permanente 
magnetische apparatuur voor industriële toepassingen.
 

BEDRIJFSPROFIEL
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KLANTEN & PARTNERS
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WERKINGSPRINCIPE

Stalen behuizing

Neodymium magneet

AlNiCo magneet
De Polariteit wordt omgedraaid door 
een elektrische stroomimpuls

Elektrische spoel
Dubbel geïsoleerd voor lange 
levensduur

Magneetpool
Met hoog efficiënte 
magnetische klemkracht

Stalen behuizing

Neodymium magneet

AlNiCo magneet
De Polariteit wordt omgedraaid 
door een elektrische stroomimpuls
Elektrische spoel
Dubbel geïsoleerd voor lange 
levensduur

Magneetpool
Met hoog efficiënte 
magnetische klemkracht

KLEMMEN / GEMAGNETISEERD ONTKLEMMEN / GEDEMAGNETISEERD

De elektromagnetische spoel wordt 
bekrachtigd gedurende 0,5 seconden.

De polariteit van de AlNiCo-magneet wordt 
omgedraaid.

De Neodymium- en AlNiCo-magneet 
worden unipolair.

De magnetische flux loopt vanaf het 
pooloppervlak over de opspanplaat van 
de matrijs, waardoor de matrijs wordt 
vastgeklemd.

De elektromagnetische spoel wordt 
bekrachtigd gedurende 0,5 seconden. 

De polariteit van de AlNiCo-magneet wordt 
omgedraaid.

De magnetische flux wordt inwendig 
kortgesloten in de magneetplaat, waarbij de 
matrijs niet langer geklemd is.
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Magnetische 
veldlijnen

Matrijs Matrijs

Magnetische 
veldlijnen
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Het HQMC-elektro permanent magnetisch snel-wisselsysteem is speciaal ontworpen voor 
spuitgietmachines van 50-4000 ton. Door het innovatieve ontwerp van het magnetisch circuit, 
wordt 20% meer magneetkracht ontwikkeld dan bij een conventioneel magneetsysteem.

HQMC-elektro permanente magnetische opspansystemen zorgen voor een hogere efficiëntie 
bij matrijswissels. Kleinere matrijzen worden gewisseld in minder dan 3 minuten, terwijl de 
matrijswisseltijd bij grotere matrijzen wordt gereduceerd van 2 uur naar 20 minuten en minder.

Slechts één operator is in staat om de matrijs te wisselen in slechts 3 minuten, zonder extra 
gereedschap en op veilige afstand buiten de machine.  Het HQMC-systeem verlaagt de 
arbeidskosten en arbeidsintensiteit aanzienlijk. De 8 Veiligheidsfuncties zorgen voor een “real-
time” beschermings- en waarschuwingssysteem. Veiligheid is onze prioriteit.

WATER-
PROOF

$

90%

VEILIGHEID
De magneetkracht is 
onafhankelijk van de 
elektrische stroom en blijft 
permanent aanwezig na 
magnetisatie.

SNELHEID
Meer dan 90% tijdswinst bij 
het wisselen van een matrijs.

ENERGIE BESPAREND
95% minder energieverbruik.

LANGERE LEVENSDUUR
Volledig metalen 
klemoppervlak, IP67 
waterdicht.

ONDERHOUDSVRIJ
Geen bewegende 
onderdelen, 
geen slijtagedelen.

BETERE KWALITEIT
Uniforme klemming van 
de matrijs waardoor geen 
vervorming.
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BESCHRIJVING VAN DE 
MAGNEETPLATEN

MAGNEETPLAAT BEWEEGBARE ZIJDE

MAGNEETPLAAT VASTE ZIJDE

Hijsoog

Bevestigingsgaten

Verplaatsingsdetectie

Afstandsdetectie

Magnetische fluxdetectie

Verbindingsdoos 
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Hijsoog

Bevestigingsgaten

Verplaatsingsdetectie

Centreerring

Afstandsdetectie

Magnetische fluxdetectie

Temperatuurdetectie

Verbindingsdoos
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BEDIENINGSPANEEL 
EN INSTALLATIE

BEDIENINGSPANEEL

Volledig metalen oppervlak. Hoge mechanische 
sterkte. Hoog beschermingsniveau.
Metalen drukknoppen, eenvoudige bediening, hoog 
beschermingsniveau, veilig en stabiel, zeer geschikt 
voor industriële omgeving.
Veiligheidssleutel waarmee de operator eenvoudig 
en duidelijk kan wisselen tussen productie- en 
matrijswisselmodus.
Stapsgewijze helppagina’s met gedetailleerde uitleg 
van elke handeling.
Aanduiding van de verschillende alarmtypes, 
die resulteren in onmiddellijk stoppen van de 
machine. 

Model: HQMC-12A  
Lengte: 275 mm Breedte: 255 mm Hoogte: 51 mm

Model: HQMC-11A  
Lengte: 159 mm Breedte: 122 mm Hoogte: 39 mm 
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Volledig metalen oppervlak. Hoge mechanische sterkte. 
Hoog beschermingsniveau.
Metalen drukknoppen, eenvoudige bediening, hoog 
beschermingsniveau, veilig en stabiel, zeer geschikt 
voor industriële omgevingen. 
Verschillende toegangsprofielen: machinebediener / 
supervisor / onderhoud. 
Grafische weergave van productietijd / matrijswissels / 
operatoractiviteiten.
De knoppen onder het touchscreen hebben een apart 
I / O-signaal. Ook als het aanraakscherm defect is, kan 
het systeem bediend worden en normaal werken.
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INSTALLATIE LAY-OUT

1  Magneetplaat beweegbare zijde 2  Magneetplaat vaste zijde 

3  Bedieningspaneel 4  Controle eenheid
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DE HOOGSTE 
VEILIGHEIDSNORM

GESLOTEN MATRIJS DETECTIE
De MAG-cyclus kan enkel uitgevoerd 

worden wanneer er drukopbouw van de 
perskracht wordt gedetecteerd. Op die 
manier wordt gegarandeerd dat beide 

matrijshelften 100% aanliggen tegen de 
respectievelijke magneetplaten als de MAG-

cyclus wordt uitgevoerd.

1 2
MAGNETISCHE FLUX DETECTIE

Vrijgave voor productie wordt enkel 
bekomen als de gemeten magnetische 

flux, na magnetiseren, de standaard 
minimum vastgestelde veiligheidswaarde 
bereikt. Wanneer dit niet het geval is, dan 

wordt een fout aangegeven. Als tijdens het 
spuitgietproces de magnetische flux-waarde 

minimaal afneemt, dan stopt de machine 
onmiddellijk.

3
TEMPERATUURDETECTIE

Om te voorkomen dat de magneetplaten 
te warm worden, waardoor de totale 

magneetkracht afneemt, zijn de 
magneetplaten uitgerust met een 
temperatuursensor. Wanneer de 
temperatuur hoger wordt dan de 

vooraf ingestelde waarde, dan stopt het 
automatisch productieproces.

4
STROOMDETECTIE SYSTEEM

Tijdens de MAG- en DEMAG-cyclus 
wordt de stroomimpuls gemonitord door 

de stroomdetectiesensor. Enkel wanneer de 
vastgestelde waarde is bereikt wordt een 

succesvolle vrijgave gerapporteerd. 

MATRIJS VERPLAATSINGSDETECTIE
Tijdens productie wordt de positie van 
de matrijs gemonitord. Wanneer door 

omstandigheden een kleine verschuiving 
van de matrijs optreedt, dan stopt de 

machine onmiddellijk.

AFSTANDSDETECTIE
De naderingsschakelaar zorgt ervoor dat 
de DEMAG-cyclus enkel kan uitgevoerd 

worden als de afstand tussen de matrijs en 
magneetplaat kleiner is dan 0,2 mm.

Daarnaast stopt het automatisch 
productieproces onmiddellijk wanneer een 

afstand >0,2 mm gedetecteerd wordt tussen 
matrijs en magneetplaat.

INTERFACE CONTROLESYSTEEM
Enkel wanneer alle detectiesensoren 
in normale werking zijn, de vaste- en 

beweegbare zijde succesvol gemagnetiseerd 
is, en de veiligheidssleutel in de spuitgiet-
positie is gebracht, kan het automatisch 

productieproces worden gestart. Elke 
andere voorwaarde resulteert in ALARM, 
waarbij de automatische werking van de 

machine wordt gestopt.

5

VEILIGHEIDSSLEUTEL
Met de veiligheidssleutel wordt gekozen 
voor setup- of productiemodus. Tijdens 

het automatisch productieproces is 
demagnetiseren niet mogelijk.

7

6
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SPECIFICATIES EN
CONFIGURATIES

Afmetingen (mm) ∅44 ∅66

Magneetkracht/pool (kg) 360 900

Dikte magneetplaat (mm) 35 46

Max. temperatuur (°C) 120 / 150 / 180

Magnetische fluxdiepte (mm) 20

Bereik naderingsschakelaar (mm) 0.2

Standaard spanning AC220V / 380V / 415V / 440V,50 / 60Hz

Sluitkracht machine (KN) 500-40000

NR. ONDERDEEL CONFIGURATIE AANTAL

1. Magneetplaat vaste zijde 1

2. Magneetplaat beweegbare zijde 1

3. Centreerring 1

4. Controle eenheid 1

5. Bedieningspaneel HQMC-11A 1

6. Bedieningspaneel HQMC-12A 
(Interactieve krachtencontrole en 
touchscreen)

1

7. Naderingsschakelaar voor 
afstandsdetectie

1 stuk geïnstalleerd op 
beide magneetplaten

8. Magnetisch fluxdetectiesysteem 1 stuk geïnstalleerd op 
beide magneetplaten

9. Verplaatsingssensor 1 stuk geïnstalleerd op 
beide magneetplaten

10. Temperatuursensor 1 stuk geïnstalleerd 
aan de vaste zijde

11. Bevestigingsbouten 1 set

12. Aansluitkabels 1 set

13. Handleiding en onderhoudsinstructies 1

Standaard configuratie Optionele configuratie
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DE STERKTE VAN
MAGNETISCH KLEMMEN

NADELEN VAN CONVENTIONEEL KLEMMEN /  1  2  3

VOORDELEN VAN MAGNETISCH KLEMMEN /  4  5  6

Beperkingen en niet flexibel
De maximale afmeting van de 

matrijs is beperkt omwille van de 
klemmen.

Grotere matrijzen 
op kleinere machines

Door het wegvallen van klemmen 
kan de volledige machineplaat 

gebruikt worden

Tijdrovend en niet effectief
Door de dunne basisplaat zijn

veel klemmen en 
gereedschappen nodig.

Flexibiliteit
Alle matrijzen, ongeacht de vorm 

en afmeting van de basisplaat 
van de matrijs, kunnen geklemd 

worden zonder aanpassing.

Geen uniforme klemming
De matrijs is niet geklemd ter hoogte 

van het vormgedeelte, wat resulteert in 
vervorming = slijtage van de matrijs + 

mindere kwaliteit van de geïnjecteerde 
onderdelen.

Uniforme klemming
De matrijs wordt volledig uniform 

geklemd, waardoor geen vervorming 
van de matrijs en betere kwaliteit van de 

geïnjecteerde stukken.
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MAGNETISCH KLEMMEN T.O.V. 
CONVENTIONEEL KLEMMEN

EIGENSCHAP
TRADITIONEEL KLEMMEN HQMC MAGNETISCH 

KLEMMENMECHANISCH KLEMMEN HYDRAULISCH KLEMMEN

BETROUWBAARHEID

Serieus veiligheidsrisico 
veroorzaakt door 
mechanische 
puntklemming.

De effectieve klemkracht 
berust op een 
puntklemming en kan 
niet nauwkeurig worden 
bepaald. Daarnaast hebben 
hydraulische componenten 
continu nazicht en 
onderhoud nodig.

De magneetkracht is 
permanent, onafhankelijk 
van de elektrische stroom, 
en wordt nauwkeurig 
weergegeven. 100% Veilig 
dankzij interface met de 
machine.

EFFICIËNTIE 
MATRIJSWISSEL

Wisselen van de matrijs is 
tijdrovend.

De dikte van de achterplaat 
van de matrijs is beperkt, 
en veroorzaakt daardoor 
een veel minder efficiënte 
matrijswisseltijd.

De matrijswisseltijd kan 
worden verkort tot enkele 
minuten, wat een tijdswinst 
van meer dan 90% oplevert. 
Er is slechts één operator 
vereist.

KLEMMING

Enkel klemkracht op de 
omtrek van de achterplaat 
van de matrijs. Geen 
klemkracht ter hoogte van 
het vormgedeelte, waardoor 
de matrijs gemakkelijk 
vervormt.

Enkel klemkracht op enkele 
punten van de achterplaat 
van de matrijs. Geen 
klemkracht ter hoogte van 
het vormgedeelte waardoor 
tijdens de productie 
vervorming optreedt van de 
matrijs. 

Uniforme klemming over 
het volledige gebied, vooral 
ter hoogte van de midden-
zone (vormgedeelte), 
waar de grootste krachten 
optreden. Volledige 
ondersteuning van de 
matrijs, waardoor geen 
vervorming optreedt.

KWALITEIT PRODUCTEN

Geen klemming ter hoogte 
van het vormgedeelte 
resulteert in vervorming van 
de matrijs, waardoor het 
product niet consistent is, 
en minder kwalitatief.

Geen klemming ter hoogte 
van het vormgedeelte 
resulteert in vervorming van 
de matrijs, waardoor het 
product niet consistent is, 
en minder kwalitatief.

Door de uniforme 
klemkracht over het 
gehele oppervlak krijgt 
het kunststofproduct een 
hoge consistentie en betere 
kwaliteit.

FLEXIBILITEIT Verschillende factoren 
beperken de flexibiliteit. 

Hydraulische klemmen 
nemen een zekere ruimte 
in, waardoor de afmetingen 
van de matrijzen worden 
beperkt. Omwille van de 
vaste klempositie, moeten 
alle matrijzen uitgevoerd 
worden met dezelfde 
achterplaat. Dit vergt 
veel aanpassingen en 
veroorzaakt veel onnodige 
kosten. 

Alle matrijzen, ongeacht 
hun vorm en afmetingen 
kunnen zonder enige 
aanpassing geklemd 
worden. 
Geen periferie die obstakels 
vormen met de matrijs.

ONDERHOUDSKOST

Bouten en 
schroefdraadgaten moeten 
regelmatig worden 
vernieuwd. Dit resulteert in 
een hoge onderhoudskost.

De hydraulische pomp 
werkt langdurig, waardoor 
een hoge energiekost. Kans 
op olielekken. Regelmatig 
onderhoud vereist. Geen 
propere werkomgeving. 
De slijtdelen moeten 
regelmatig vervangen 
worden.

Geen energieconsumptie
tijdens het productieproces. 
Geen bewegende 
onderdelen, geen slijtage, 
geen onderhoud.
Geen lekkage, propere 
omgeving.
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TOEPASSINGS-
VOORBEELDEN

1  Haitian 200T

4  Haitian 650T

7  Haitian 650T

2  Nissei 200T

5  Arburg 180T

8  Milacron 110T

3  Izumi 360T

6  Tederic 800T

9  Nissei 180T
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EFFICIËNTIE
Het wisselen van matrijzen op stanspersen is 
een tijdrovende bezigheid. Daardoor stijgen de 
productiekosten en vermindert de efficiëntie.
Door gebruik te maken van de HVR-magneetsystemen 
kan de wisseltijd tot het minimum worden beperkt, 
waardoor de totale productiekost afneemt en de 
concurrentiepositie wordt versterkt.

STABILITEIT
Met het HVR-magneetsysteem kan elke matrijs, 
ongeacht zijn afmeting en vorm, worden geklemd. 
Hierdoor verlaagt de ontwerp- en productiekost van het 
gereedschap.
Een uniforme klemming zorgt voor een langere 
standtijd van de stempel/snijplaat en waarborgt een 
betere kwaliteit van het eindproduct.
Via uitvalsleuven in de magneetplaat, wordt het 
ponsafval probleemloos afgevoerd.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
Het ontwerp van het magnetisch systeem wordt 
aangepast aan de technische specificaties van de pers, 
en wordt bevestigd via schroeven. Door het innovatief 
ontwerp is de dikte van de magneetplaat zeer beperkt, 
waardoor de openingsslag van de pers maximaal kan 
benut worden.
 

GEMAKKELIJK TE BEDIENEN
Er is geen extra gereedschap nodig om de matrijs te 
klemmen. De gebruiker kan het systeem eenvoudig, en 
op veilige afstand bedienen, zonder onder de pers te 
komen, wat de veiligheid van de gebruiker ten goede 
komt.
Het matrijswisselproces is zeer eenvoudig en effectief

ELEKTRO PERMANENT MAGNETISCH SNEL-
WISSELSYSTEEM VOOR STANSPERSEN

en omvat volgende stappen:
• Mal op de machinetafel plaatsen 
• Sluit de pers
• Magnetiseer achtereenvolgens de bovenste- en onderste magneetplaat.
• KLAAR!

VEILIGHEID
Dankzij de elektro permanente magneettechnologie blijft de magneetkracht continu en 
onverminderd aanwezig, zelfs bij stroomuitval of kabelbreuk.
Een interface met de pers garandeert 100% veiligheid.
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VEELGESTELDE 
VRAGEN

Met welke parameters wordt rekening gehouden bij het ontwerp van het elektro permanent 
magnetisch snel-wisselsysteem?

Dit product wordt gebruikt voor het overwinnen van de uitstootkracht, en de
zwaartekracht (gewicht) van de matrijs, door de achterkant van de matrijs magnetisch vast te klemmen, 
waardoor de matrijs niet uit de machine valt.
De parameters die hierbij in overweging worden genomen zijn:
(1) Het gewicht van de matrijs.
(2) De maximale openloopkracht van de machine.
(3) De klemkracht van de beweegbare zijde is groter dan de klemkracht van de vaste zijde

Valt bij stroomuitval de matrijs uit de machine?

Nee, dit systeem is een elektro permanent magnetisch systeem, en is onafhankelijk van de elektrische 
stroom.  Het gebruikt slechts gedurende een zeer korte periode (0,5 sec) stroom voor het uitvoeren van 
de MAG- en DEMAG-cyclus. Daarna valt de stroom weg. De effectieve kracht wordt gegenereerd door 
krachtige permanente Rare-Earth magneten.

Is magnetische straling schadelijk voor de mens?

Nee, onschadelijk. Het magnetisch systeem vormt na magnetisatie een gesloten magnetisch veld op het 
oppervlak van de magneetplaat. Het effectieve afstandsbereik van de magnetische veldlijnen is 20 mm.
Eens boven de 20 mm wordt het magnetisch veld erg dun en vergelijkbaar met de magnetische 
veldsterkte in de lucht. Dus mensen met pacemakers, bankpassen, horloges, mobiele telefoons en 
andere items mogen enkel niet in de onmiddellijke omgeving van het magneetveld komen (20 mm).

Is de magneetplaat waterbestendig, oliebestendig, corrosiebestendig? 

Absoluut geen probleem. Door gebruik te maken van een meerlaagse, waterdichte, anti-olie en 
corrosiebestendige structuur is het zelfs mogelijk is om in vochtige, olie- en gasomgeving te werken.

Is het magnetisch systeem bestand tegen hoge temperatuur?

Naargelang de uitvoering bedraagt de maximale temperatuur: T1: 120°C, T2: 150°C, T3: 180°C. Bij een 
temperatuur van >180°C raden we het gebruik van magnetische opspanplaten af.

Kan een elektro permanent magnetisch systeem interferenties veroorzaken met de machine?

Het elektro permanent magnetisch systeem gebruikt enkel stroom tijdens de matrijswissel. Het 
magnetisch veld is slechts 20 mm hoog vanaf het klemoppervlak van de magneetplaat. Alle andere 
zones zijn niet magnetisch. Er zijn dus geen interferenties met de spuitgietmachine.

V
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De achterplaat van de matrijs is niet 100% vlak. Hoe hiermee omgaan?

De magneetplaat moet volledig aanliggen tegen het klemoppervlak van de matrijs. Verwijder eventuele 
hoogtes, reinig de achterplaat, draai schroeven extra vast...

Welke gegevens moeten bevestigd worden bij de keuze van het elektro permanent magnetisch snel-
wisselsysteem?

A. Merk en model van de machine
B. Sluitkracht (TON)
C. Tekeningen van de machine opspanplaten, afmetingen van de centreerring (enkel voor spuitgieten)
D. Minimale matrijsafmeting
E. Maximaal gewicht matrijs (vaste- en beweegbare zijde)
F. Maximale matrijs contact-temperatuur.
G. Positie en afmetingen uitvalopeningen (enkel voor stansgereedschappen)

Kunnen matrijzen die voorzien zijn van een isolatieplaat opgespannen worden?

Matrijzen met de isolatieplaat op de achterplaat kunnen niet gebruikt worden. Wanneer de isolatieplaat 
tussen de achterplaat en het vormgedeelte geplaatst wordt kan dit wel. 

Wat gebeurt er als de koers van de spuitneus niet goed is afgesteld? 

Door de impact is het mogelijk dat de matrijs van de magneetplaat wordt geduwd. Vermijdt in ieder 
geval dat de spuitneus te diep gaat. Gebruik bij het instellen de veiligheidsketting.

Wat als er gaten in de achterplaat van de matrijs zitten?

Het magnetisch systeem is ontwikkeld met een veiligheidsmarge van 30%. Wanneer dus bijvoorbeeld de 
achterplaat van de matrijs uit 20% gaten bestaat, dan is het systeem intrinsiek nog steeds veilig. Hou er 
wel rekening mee dat andere voorwaarden, zoals vlakheid van de achterplaat van de matrijs, eveneens 
invloed hebben op de aantrekkingskracht van de magneetplaat.

De matrijstemperatuur is te hoog

Als de temperatuur van de achterplaat van de matrijs hoger wordt dan de toegestane temperatuur, dan 
wordt een alarm gegenereerd en stopt het automatisch productieproces. Een oplossing is het plaatsen 
van een isolatieplaat tussen de achterplaat- en het vormgedeelte van de matrijs.

Dient de openingssnelheid van de machine tussen bepaalde grenzen te liggen?

Ja, wanneer de machine te vlug opent, vooral in eerste fase, treedt er een vacuümeffect in de matrijs op 
waardoor deze van de magneetplaat kan worden getrokken.

Wat te doen als de matrijs niet open geraakt?

Als de matrijs door omstandigheden niet open geraakt, dan wordt de openingskracht verhoogd. Op 
het moment dat de openingskracht groter is dan de klemkracht, zal de matrijs loskomen van de 
magneetplaat, waarbij de naderingsschakelaar een alarm genereert en de machine onmiddellijk stopt. 
Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet moeten alle voorzorgen worden genomen om het vallen 
van de matrijs te voorkomen. Bijvoorbeeld het gebruik van de veiligheidsketting.
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PRODUCTOVERZICHT

Elektro permanente 
magnetische snel-wisselsystemen 

voor spuitgietmachines en 
stanspersen

Klantgerichte oplossingen voor 
automatiseringsprojecten

Elektro permanente 
hefmagneten voor zware 

toepassingen

Elektro permanente 
magnetische opspanplaten 

voor werktuigmachines

MAGBAT-EUROPE BV
Meersbloem Melden 46

B - 9700 Oudenaarde
Tel: +32 55 60 40 60

info@magbat-europe.com
www.magbat-europe.com

DEALER:

Wij behouden ons het recht om aanpassingen en technische verbeteringen door te voeren.Q
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