Uw complete hardingssysteem

| HS1

Werkt u met kleinere werkstukken, zoals matrijzen, snijplaten
en stempels, dan is ons HS1 systeem meer iets voor u.
Met dit compacte harderijsysteem kunt u bijna alle warmte
behandelingen in eigen beheer uitvoeren. Het is daarmee
een voordelige investering die zichzelf in korte tijd terug
verdient.
Standaard wordt het HS1 systeem geleverd met
•

Snijstaal hardings- en gloeioven (KM15/13)
- Ook leverbaar met groter model oven

•

Hittevaste stalen bodem (chargeerplaat)

•

Systeemtafel, voorzien van:
- Olieafschrikbad, incl chargeermand en afdruipstand

• compact hardingssysteem HS1

mechanisme
- Waterbad uit RVS, incl chargeermand en afdruipstandmechanisme

Aanbevolen opties
•

- Verwarmingselement 230V - 3kW, met thermostaat
•

dient te ontlaten (KU 15/06/A)

Vulling
- Speciale gereedschapstaal-hardingsolie Durixol W25

•

Warmbad, voor specialistisch (getrapt) harden (B30)

•

Hardheidsmeter, voor het snel en nauwkeurig

- Zeepoplossing G22 voor het reinigen van werkstukken
•

Hardingstang naar keuze

•

Snijstaal Harderij Raadgever II

Luchtcirculatieoven, voor als u regelmatig werkstukken

controleren van de behaalde hardheid (RAS/N)
•

Afkoelventilator, voor het sneller afkoelen van
luchthardende staalsoorten en hardingskisten

technische data
Model

T max
(˚C)

nuttige afmeting
bxdxh (mm)

volume
(l)

buiten afmeting
bxdxh (mm)

electra
(kW)

voltage
(V)

gewicht
(kg)

KM 15/13

1300

250 x 250 x 200

13

500 x 700 x 700

3,6

230 1/N

85

50-60

1840 x 600 x 700

15

500 x 900 x 440

Systeemtafel HS1 compleet

140

Optioneel
Luchtcirculatie oven
KU 15/06/A

•••

650

300 x 350 x 150

2,4

230 1/N

50

KENNISCENTRUM
Bij de aanschaf van het HS1 of HS2 systeem ontvangt u o.a. standaard de Snijstaal Harderij Raadgever II. Mocht u
er met behulp van dit volledige naslagwerk nog steeds niet uitkomen, dan staan wij voor u klaar om te helpen bij
de warmtebehandeling van uw werkstukken. Mocht u een van beide systemen een keer willen komen bekijken,
of gezamenlijk een meegebracht werkstuk behandelen, dan bent u welkom in onze proefharderij. Bel gerust
voor een afspraak.

Algemene informatie
50 jaar toonaangevend in ovensystemen en

Alles wat u nodig heeft

hardingsconcepten

Ter completering van het uitgebreide ovenprogramma, levert

Snijstaal is al meer dan 50 jaar dé gerenommeerde

Snijstaal een breed assortiment oliebaden, waterbaden,

totaalpartner op het gebied van harderijtechniek. Snijstaal

hardingszouten en hulpstoffen, beschermpasta’s,

levert alle mogelijke ovensystemen, hulpmiddelen en

beschermkisten en -enveloppen, tafels en hardheidsmeters.

accessoires voor gereedschapmakers, loonharderijen,

Kortom, alles wat u nodig heeft voor een snelle en efficiënte

harderij-afdelingen en laboratoria. Naast de productie

behandeling van uw werkstukken. Daarnaast biedt Snijstaal

van in eigen huis ontwikkelde ovens, is Snijstaal al vele

een compleet scala aan handgereedschappen en persoonlijke

jaren officieel importeur van vele bekende ovenmerken en

beschermingsmiddelen. Bezoek www.snijstaal .com

hulpmiddelen.
Snijstaal kenniscentrum; het antwoord op uw vragen

SNIJSTAAL IS OP HARDINGSGEBIED
UW DESKUNDIGE TOTAALPARTNER

De in de loop der jaren opgebouwde kennis hebben wij
voor u samengebracht in ons online kenniscentrum. Deze
informatie kunt u gebruiken ter ondersteuning van uw
materiaalkeuze en de mogelijkheden op hardingsgebied.

Service en ondersteuning
Om gecontroleerd en efficiënt te kunnen harden heeft

Snijstaal biedt een aantal onmisbare naslagwerken voor

u gedegen materiaal nodig en de juiste kennis. Snijstaal

iedereen die zich professioneel met harderijtechniek

ondersteunt de hardingswereld met op maat gesneden

bezighoudt.

adviezen. Wij garanderen een optimale kwaliteit van uw
werkstukken. Onze medewerkers helpen u bij zowel een

Zo heeft Snijstaal een woordenboek samengesteld

nauwkeurig bestuurbaar ovensysteem als een exact op uw

met vertalingen van een groot aantal vaktermen uit de

materiaalsoort, werkstukvorm en -toepassing afgestemde

harderijwereld. Uitgebreidere informatie vindt u in de veel

hardingsmethode. Wilt u liever eerst zelf ontdekken?

aangevraagde ‘Snijstaal Harderij Raadgever II’, die zowel in

Bezoek het online kenniscentrum of neem contact met

Nederlands als Duits leverbaar is.

ons op voor advies.
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