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TTTEEECCCKKKNNNIIISSSKKKEEE DDDAAATTTAAA FFFOOORRR MMMOOODDDEEELLL UUUPPP---AAAKKKSSS
Lufttryk, bar 6-8
Klammestørrelse 5, 7, 10 og 12 mm
Listehøjde, min. 6 mm
Listehøjde, max. 65 mm
Listebredde, min. 6 mm
Listebredde, max 150 mm
Afstand mellem klammer, max. 130 mm
Højde, arbejdsbord 272 mm
Maskindimensioner:
Længde x Bredde x Højde 575x330x490 mm
Vægt 95 kg
Kompressor 75/150
El-tilslutning
Kapacitet
Tankstørrelse
Lufttryk max.

220/110 V
78l/min.
15 liter

8 bar
Stativdimensioner:
Min. højde
Max. højde
Bredde
Længde
Hylde
Bredde x længde

570 mm
800 mm
500 mm
415 mm
2 stk. a

150 x 320 mm

MORSØ-UP-AKS er en automatisk, pneumatisk gulvmodel,
som betjenes via to-håndsudløsning samt fodpedal. Det gør
MORSØ-UP-AKS utrolig sikker at arbejde med, da det er
umuligt at få hænderne i klemme. MORSØ-UP-AKS er
velegnet til rammeproduktion, og leveres med indbygget
kompressor, hvilket betyder, at maskinen fungerer så snart
maskine er tilsluttet el-nettet. MORSØ-UP-AKS leveres med
indbyggede støttearme til lange lister.

Maskinen leveres standard med:
 2 stop for min. og max. klammeposition.
 Enkelt trykfod for flade lister
 To dobbelte trykfødder for lister med forskellige profiler.
 Frontal spændecylinder til listerne – sikrer en perfekt

samling.
 Indstillelige anslag til alle vinkler, f.eks. firkantede,

sekskantede eller ottekantede rammer.
 Indbyggede støttearme til lange lister.
 Luftfilter
 Smøreapparat
 Højdejusterbart stativ
 Kompressor
 To lademagasiner for henholdsvis 7 og 10 mm

klammer.
 1 æske 7 mm klammer (5000 stk.)
 1 æske 10 mm klammer (3000 stk.)

TTTIIILLLBBBEEEHHHØØØRRR:::
Lademagasiner, stål:
til 7 og 10 mm klammer
som standard.
til 5 og 12 mm klammer
som ekstra tilbehør.

2 dobbelte trykfødder:
en til lister med standard
profil, og en til lister med
omvendt profil. Begge
trykfødder er belagt med
kunststof, der sikrer, at
rammen ikke får mærker
efter samlingen.
1 plan trykfod:
til lister med plan
overflade. Trykfoden er
som de dobbelte
trykfødder belagt med
kunststof for at beskytte
rammen.

Klammer:
5 mm – 1 æske 5000 stk.
7 mm – 1 æske 5000 stk.
10 mm – 1 æske 3000 stk.
12 mm – 1 æske 3000 stk.
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