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SANY FLOREERT
De afgelopen 20 jaar is de vraag naar bouwmachines in China onafgebroken
toegenomen door de snelgroeiende economie, ondanks de pandemie, en de enorme
hausse in de bouw. SANY Heavy Industry Co., Ltd., bouwmachineconstructeur en
deel van de SANY-groep in China, heeft zijn productiecapaciteit opgeschaald door
toevoeging van drie grote LVD-afkantpersen.
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Hoofdkenmerken van de PPEB-H
• Drie PPEB-H 14 meter, twee van 2000 ton en een van 3000 ton
• Slimme bombeertafel garandeert nauwkeurigheid
• Verstelbare CNC-matrijs voor verschillende diktes en plooiradii
• Intrekbare, geleide duwers voor snelle positionering van zware platen
• Plaatvolgers voor- en achteraan ondersteunen de platen
• Touch-B-sturing voor gebruiksvriendelijke machinebediening
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