
 

 

Unikátne vlastnosti lisu  PRIMA INSERTER   
 

 
 

Pneumatický  lis  Prima Inserter  má  jedinečné  parametre, ktoré  iné lisy  rovnakej  

kategórie  nemajú. 

 

PRIMA  INSERTER (PI)   je  určený pre všetky druhy lisovacích prvkov do plechu. 

Je kompaktnej konštrukcie, variabilný a veľmi  hospodárny. Vyznačuje sa  jednoduchým 

ovládaním a  ľahkou  údržbou. Nájde uplatnenie prakticky v každej  prevádzke, ktorá sa 

zaoberá  spracovaním  plechu. 

 

Bezpečnosť 

Redukovaná medzera medzi raznicou a  nákovou  znižuje riziko úrazu obsluhy. 

 

        
Vysoká  flexibilita 

Nástavec  č. 1 umožňuje zalisovať  spojovacie prvky  do profilov  tvaru  C  

      

Nástavec  č. 2  umožňuje zalisovať spojovacie  prvky do krabicových  dielov.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Excentrická  nákova   nám umožňuje zalisovať  spojovacie  prvky  blízko rohu, alebo   ohybu 

v  plechovom výlisku . 

 

 

 



Sila 

PI  dokáže vyvinúť lisovacie sily v rozsahu od 2800 do 60 000 N.  

V závislosti od použitého tlaku vzduchu a bodu rotácie ramena.     Viď  tabuľka : 

 

Lisovacia sila 

 bod rotácie 1 (čap v otvore 1) 
Lisovacia sila 

bod rotácie 2 (čap v otvore 2) 
1 atm 0,280 t 1 atm 0,860 t 
2 atm 0,570 t 2 atm 1,720 t 
3 atm 0,860 t 3 atm 2,580 t 
4 atm 1,150 t 4 atm 3,450 t 
5 atm 1,440 t 5 atm 4,310 t 
6 atm 1,790 t 6 atm 5,180 t 
7 atm 2,010 t 7 atm 6,040 t 

 

Rýchlosť 

PI  je plne pneumatický lis, s ktorým  vieme docieliť vyššiu rýchlost (1 pracovny cyklus / 1 

s), ako s inými strojmi  podobnej kategórie. Tieto  sú buď hydraulické, alebo hydraulicko-

pneumatické a z toho dôvodu sú  pomalšie. 

 

Cenová dostupnosť a nízke náklady na údržbu    

PI  nepotrebuje  výmenu oleja, ani  zložitú  údržbu.  Stačí  ho udržiavať  v čistote a 

pravidelne  mazať  .  V svojej kategórii  má  tento lis najmenšie požiadavky na údržbu. 

 

Ovládací panel s pamäťou 

Zostupné ( vzostupné ) počítadlo zalisovaných prvkov   

Ľahko  čitateľný LED display 

Regulovateľná lisovacia sila a čas lisovania 

Automatická diagnostika  pri  poruche. 

 

Kvalita   

Pri výrobe PI  sa  používajú  súčiastky  najvyššej kvality, s dlhou životnosťou. Regulátor 

tlaku vzduchu, pneumatický valec, elektrické ventily a ďalšie súčiastky sú od renomovaných 

výrobcov :  SMC Japan (líder na trhu), klzné časti  sú  od  Bosch Rexroth, prepínače od 

Matshushita a Nikkai Japan. 

 

Medzinárodné normy   

PI  sa vyrába  podľa medzinár. noriem CE. 

Tiež v s súlade s austrálskou normoui AS1219 -1994  

Lis vyhovel nasledovným testom : 

    Elektromagnetická kompatibilita  

    Elektrická bezpečnosť  

    Laserová  spektroskopia  

 

Pomer kvality a ceny    

PI má najlepší pomer kvality a ceny.  Napriek  výnimočným parametrom , je to cenovo  

najvýhodnejší  lis vo  svojej  kategórii. 

 

Autorizovaný  predajca: 

 

IMP Kontakt, s.r.o. ,   

F.Kostku 1, 841 05 Bratislava , SR 

www.impkontakt.sk 

www.impkontakt.cz 

E-mail : obchod@impkontakt.sk 

Tel : +421 2 60202070   
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