
EAS SERVISNÍ  
STUL PRO FORMY°

Produkt:
Malé zarízení pro inspekci forem do hmotnosti 3 tun. S tímto stolem mužete vaše formy  
pohodlne otevrít a obe poloviny forem otáčet za účelem inspekce, čištení a oprav. Stoly jsou 
ručne obsluhovány a jsou k dostání ve 3 velikostech:
Optim 25/1500 pro formy s maximální hmotností do 1500 kg
Optim 25/2000 pro formy s maximální hmotností do 2000 kg
Optim 25/3000 pro formy s maximální hmotností do 3000 kg

Všechny uvedené typy jsou 1200 mm dlouhé, 580 mm široké a 275 mm vysoké. Obe otočné 
plošiny mají rozmery 350 x 500mm. Servisní stoly EAS mohou být vybaveny podstavcem 
pro zvýšení pracovní výšky k pohodlnejšímu prístupu k forme. Pokud máte jiné požadavky a  
napríklad hledáte rešení zpusobu upnutí forem, rádi vám navrhneme konkrétní rešení.

Výhody:
Vaše drahé formy mohou být nyní z duvodu údržby a servisu jednoduše otvírány a pootáčeny, 
aniž by k tomu bylo zapotrebí jerábu nebo jiných pomocných zarízení, které mohou vaše 
formy snadno poškodit.
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Webové s tránky: www.kubousek.cz,  e -mai l :  plasty@kubousek.cz
Kuboušek s.r.o. je obchodní zastoupení EAS pro Českou a Slovenskou republiku, Tel. +420 389043111, Tel. EAS Europe BV +31 318477010

INSPEKČNÍ JEDNOTKY FOREM  
DO NOSNOSTI AŽ 110 TUN

EAS inspekční jednotky forem

EAS vyvíjí, produkuje a instaluje inspekční jednotky pro 
formy až do hmotnosti 110 tun. Tato zarízení jsou určena k 
rozpojení obou polovin formy a jejich možnému sklopení, 
čímž usnadnují prístup do formy z duvodu čištení, inspekce, 
opravy nebo pro odzkoušení správné funkčnosti. Drahé 
formy jsou často oddelovány s pomocí jerábu nebo jiných 
zarízení, které mohou tyto formy snadno poškodit, což 
následne vyžaduje opravu formy prímo v nástrojárne 
včetne nákladné dopravy. Toto je častá a časove náročná 
záležitost, které se lze vyhnout využitím inspekčních 
zarízení EAS. Zarízení nabízíme v provedení s jednou nebo 
obema sklopnými stranami. Mohou být volitelne vybavena 
hydraulickým pripojením pro testování tahaču jader nebo 
funkcí vyhazovače. Pro následné zabezpečení muže být 
zarízení vybaveno nášlapnou plošinou nebo svetelnými 
závorami a pri prerušení signálu z techto bezpečnostních 
prvku zarízení okamžite zastaví veškeré pohyby. 

Pokud zakládání a vykládání forem provádíte pomocí 
výmenných stolu, je možné inspekční jednotku vybavit 
pojezdovými rolnami. Pro upnutí forem je možno využít 
jak magnetického tak hydraulického upínání, které rovnež 
nabízíme.

EAS je schopna nabídnout i otáčecí zarízení forem do 
nosnosti 50 tun.

EAS dodává rovnež kompletní program QMC & QDC
pro rychlou výmenu forem a nástroju.
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