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Rövid leírás 

A Paperfox MP-5 prés elsősorban stancolási munkákra készült, de használható már préselési 
feladatokra is. A készülékbe a stancolandó lap a stancléniából készült kb. 24mm magas 
stancszerszám és a 3mm vastag műanyag vágólap közé helyezendő. Lehetőség van a szerszám 
ill. a vágólap kisseb méreteltérése esetén némi uránállításra is. 


Műszaki adatok 

Biztonsági előírások

- A PAPERFOX MP-5 prés egy robusztus felépítésű tömör acél készülék. Használatához 
megfelelő teherbírású, biztonságos asztal szükséges.

- A PAPERFOX MP-5 prést egyszerre egy ember használja. Ne végezzen úgy munkát, 
hogy a prés karját más nyomja le és más helyezi a szerszámot a gép alá. Ilyen esetben 
fokozott a becsípés veszélye.

- Lehetőleg 3mm-es POM vagy polikarbonát vágólapot használjon. A törékeny 
műanyaglapok  eltörhetnek és az éles darabok sérülést okozhatnak.

Méretek: (H x Sz x M) 480x120x250 cm 

Nettó súly: 20 kg 

 Gyártó: Paperfox, H-2142 Nagytarcsa, Ganz Á. u. 3/7.

Stancszerszám max. mérete: kb. 200 x 120mm

Külön megvásárolható tartozékok: Vágólap, stancszerszám
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A Paperfox MP-5 prés részei 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Fogantyú

Kar

Alaplap

Felső nyomólap
Oszlop

Ütköző csavarPárhuzamosság állító csavar

Nyomórúd



Stancolás a Paperfox MP-5 préssel




Helyezze a stancolandó ívet a vágólapra, tegye rá a standszerszámot majd az egészet 
tegye be a présbe. A kar lenyomásával megtörténik a stancolás.

Pozícionálás stancoláskor

Ha a stancolás a stancolandó ív mintájához kell, hogy illeszkedjen, akkor átlátszó 
műanyagból készült stancszerszám használata javasolt.
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Stancszerszám

Stancolandó ív

Vágólap



Ha a lap széléhez kíván illeszteni, akkor használhat illesztő csapos stancszerszámot is.

Ekkor a stancolandó ívet a stancszerszámra, az illesztő csapok közé kell helyezni, majd 
rátenni a vágólapot és az egészet berakni az MP-5 présbe.

A párhuzamosság beállítása

Ha a prés nem egyformán vágja át a stancolandó ívet, akkor a párhuzamosságot be kell 
állítani. Ez a párhuzamosság állító csavarokkal és az ütköző csavarokkal történik. 

A párhuzamosság állító csavarok az M8 rögzítő anya kilazítása után állíthatóak be. Ne 
állítsa el a felső két anyacsavart! Ha mégis elállította, akkor úgy állítsa vissza, hogy az 
állítócsavarok a furatban lötyögjenek. Kb. 1mm távolságot kell hagyni a felső M8 anya és a 
felső nyomólap közt és az alatta lévő anyával rögzíteni. (kontrázni)

Az ütköző csavarok a párhuzamosság biztosítása mellet megakadályozzák a standprés 
túlnyomását. Úgy állítsa be azokat, hogy a kar ütközésig történő lenyomása esetén a 
stancolás megfelelő legyen és a stancszerszám ne vágjon bele túl mélyen a vágólapba.
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