
     

   PUMAGEKA -55 מכונת ניקוב 

  
 :נתונים טכניים כלליים

 .מ" מ500.………….………….…..……….…………עומק הצוואר •

  .מ" מ750...……………………………………אופציה                         

 . טון55.………….…………...…………….…………כושר עבודה  •

  .ס" כ7.5.................................................................הספק המנוע •

  .37..………….………………………………מספר ניקובים בדקה  •

 .מ" מ60……………………………………מהלך מירבי של הבוכנה •

 .מ" מX 40 10……………………………...……כושר ניקוב בברזל •

                                                                                                 

  :אביזרים ואיפיונים הכלולים במחיר    
  .שולחן ניקוב מושחז עם סרגל מדויק •

  .זוויות ושטוחים, ותלית לניקוב תעלאתושבת אוניברס •

  .מערכת דפינה להחלפה מהירה של מקבים ומטבעות •
  

  

  

  



     

  GEKA PUMA - 80ניקוב מכונת 

  

 :נתונים טכניים כלליים
 .מ" מ500.………….………….…..……….…………עומק הצוואר •

  .מ" מ750...……………………………………אופציה                         

 . טון80.………….…………...…………….…………כושר עבודה  •

  .ס"כ 12..................................................................הספק המנוע •

  .40..………….………………………………מספר ניקובים בדקה  •

 .מ" מ70……………………………………מהלך מירבי של הבוכנה •

 .מ" מX 40 14……………………………...……כושר ניקוב בברזל •

                                                                                                 

  :כלולים במחיראביזרים ואיפיונים ה    
  .שולחן ניקוב מושחז עם סרגל מדויק •

  .זוויות ושטוחים, לית לניקוב תעלותאתושבת אוניברס •

  .מערכת דפינה להחלפה מהירה של מקבים ומטבעות •
  

  

  

                                      

  

  



     

  GEKA PUMA - 101ניקוב מכונת 

  

 :נתונים טכניים כלליים
 .מ" מ500.………….………….…..……….…………עומק הצוואר •

  .מ" מ750...……………………………………אופציה                         

 . טון110..................................................................כושר עבודה •

  .ס"כ 12..................................................................הספק המנוע •

  .28..………….………………………………מספר ניקובים בדקה  •

 .מ" מ80……………………………………מהלך מירבי של הבוכנה •

 .מ" מX 40 20……………………………...……כושר ניקוב בברזל •

                                                                                                 

  :כלולים במחיראביזרים ואיפיונים ה    
  .שולחן ניקוב מושחז עם סרגל מדויק •

  .זוויות ושטוחים, לית לניקוב תעלותאתושבת אוניברס •

  .מערכת דפינה להחלפה מהירה של מקבים ומטבעות •
  

  

  

  

  

  



     

  

CHARACTERISTICS PUMA MODELS IN mm.s 
 

PUMA-55 PUMA-80 PUMA-110 PUMA-165 PUMA-220 

Punching power KN. 550 800 1100 1650 2200 

Maximum capacity mm. Ø40x10 Ø 40x14 Ø40x20 Ø40x30 Ø40x40 

Throat mm 500/750 510/750 500/750 510/760 510/800 

SECTION PUNCHING WITH GOOSENECK SUPPORT  

I on flange mm. 100-300 100-300 100-450 100-450 100-450 

I on web mm. 100-500 100-500 100-500 120-500 120-500 

U on flange mm. 100-300 100-300 120-400 120-400 120-400 

U on web mm. 120-260 120-380 120-400 120-400 120-400 

GENERAL FEATURES  

Motor power KW. 5 9 9 15 20 

Strokes per minute with 
20mm. Travel 

37 40 28 28 25 

Maximum travel mm. 60 70 80 100 100 

Working height  
500/750 ……………mm. 1060/810 1094/1194 991/1066 1060/1060 1013/1013 

Net 
weight 500/750 Kg. 1150/1885 1715/2115 3150/3970 4290/4525 5200/5500 

Gross weight 
500/750…….Kg 

1320/2100 1925/2350 3400/4300 4700/5000 5700/6000 

Volume 500/750mm3 3,63/4,17 4,53/5,87 5,55/6,82 7,31/8,95 9,63/10 

Volume with seaworthy 
500m3packing 700 m3 

1,55x1,2x1,95 1,7x1,3x2,05 2,08x1,3x2,05 2,03x1x6x2,235 2,56x1,6x2,35 

SPECIAL ATTACHMENT  

Tube notching mm. 60 60 60 60 60 

Large diameter punching 
mm. 

Ø100x4 Ø100x6 Ø100x8 Ø100x12 Ø100x16 

Capacities indicated per materia  of 45 kilos mm2 resistance.l 
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