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TRX-JL HİDROLİK KAUÇUK PRESİ 

 

 

 

 

mailto:tuncay@trimex.com.tr
http://www.trimex.com.tr/
mailto:info@trimex.com.tr
http://www.trimex.com.tr/


                                                                                              

                                          

                     BRANCH OFFİCE                                                                                                                           FACTORY 
       Atatürk Oto San. Sitesi 12 Sokak No:650                                                                             Sancaktepe Mahallesi Klas Sokak No:6 
                         İkitelli / İSTANBUL                                               SİLİVRİ / İSTANBUL 
 Tel: +90 212 485 21 58  Fax: +90 212 485 21 59                   Tel: +90 2102 715 24 00  Fax: +90 212 715 24 01 
      tuncay@trimex.com.tr   www.trimex.com.tr                                                                   info@trimex.com.tr   www.trimex.com.tr 

      TRİMEX LASTİK VE KAUÇUK İTHALAT İHRACAT TİC.LTD.ŞTİ 

      TYRE AND RUBBER 

Bu presin avantajları ve özellikleri ; 

1. Güçlü yapısı, çift yağ pompası, çift motor, çift soğutucu ile her iki pres tamamen bağımsız olarak çalışır. 

2. Yağ devre sistemi özel olarak tasarlanmıştır, titreşimsiz, iyi stabilite, kalıba girip çıkma, emsal makinelere 
göre daha hızlı açılıp kapanma sağlar 

3. Yavaş hızda kalibrasyon fonksiyonu ile kalibrasyon daha doğru ve daha güvenilirdir. 

4. Kalıbın hasar görmemesini sağlamak için iyi bir konumlandırma güvenlik tasarımı ile kalıba girip çıkmanın 
doğru konumlandırılması sağlanmıştır. 

5. Kaldırma ve kapama hızı ayarlanabilir, doğru ve güvenilirdir. 

6. Makina parçaları uluslararası standartlara uygundur. 

7. Daha uzun ömürlü olması için tasarlanmış mekanik parça ve aksamlar 

8. Aşınma direnci için nitrojen uygulanmış yüzeyler 

9. +/- 2 °C sıcaklık eşitliği 

10. Vakum sistemleri % 100 hassasiyet gereksinimini karşılaması 

11. Hidrolik sistemler sessiz, güvenilir ve sızdırmazdır 

12. Resimli bir kullanım kılavuzu ve bir bakım kılavuzu sağlanmıştır 

13. Hidrolik silindir, 3 boyutlu hesaplamalı mekanik ve yapısal analiz kullanılarak tasarlanmıştır. Yapısı ve 
yüzey hassasiyeti güçlendirilerek makineyi daha dayanıklı hale getirmek için tek parça metalden yapılmıştır. 

14.Makineye etki eden kuvvetlerin istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmesini sağlamak için makine tabanı kare tip 
çelikten yapılmıştır. 

15. Normal kontrolün ötesinde gösterge basıncı kontrolü, daha hassas basınç kontrol sensörleri kullanılmıştır 

16.Güçlü, kullanımı kolay elektronik kontrol sistemi ve hidrolik sistemin oldukça verimli ve kararlı 
kombinasyonu yapılmıştır.. 
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