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Prasy hydrauliczne AUTO-SERT® skonstruowane zostały z myślą o szybkim, precyzyjnym i przede 
wszystkim w pełni bezpiecznym montażu elementów samo-klinczujących, takich jak elementy wciskane 
marki CAPTIVE®. 
 

 
 
Wszystkie modele pras AUTO-SERT®, niezależnie od wersji sterowania (analogowe lub cyfrowe), 
maksymalnej siły nacisku (7,5 lub 10 ton), czy podejścia (508 lub 915 mm), wyposażone są w najnowsze 
technologie, opracowane przez zespół utalentowanych inżynierów i posiadają wszelkie niezbędne 
certyfikaty (CE, ETL, CSA). 
 
 
Największe zalety pras AUTO-SERT® to: sztywna konstrukcja z ramą centralną wykonaną ze stali  
o grubości 2”, głębokie podejście (508 lub 915 mm, wersje dedykowane, produkowane pod 
zamówienie są także możliwe), szybka i prosta wymiana oprzyrządowania (bez konieczności 
stosowania szeregu narzędzi), precyzyjnie ustawiane ciśnienie hydrauliczne w pełnym zakresie sił 
(przy małych siłach można instalować niewielkie elementy w płytkach PCB, czy w aluminium, a przy 
większych duże kołki i nakrętki w stali nierdzewnej), niezawodny system bezpieczeństwa 
monitorowany przez mikrokontroler (bardzo precyzyjny czujnik nacisku plus okno bezpieczeństwo  
¼” przed zastosowaniem pełnej siły nacisku), nowy, ulepszony układ hydrauliczny, a w wersjach 
sterowanych mikroprocesorem (Intel Pentium 166 MHz) także rewelacyjny interfejs HMI, kolorowy 
wyświetlacz dotykowy 12,1”, dysk twardy 3,2 GB, czy wbudowane porty komunikacji z klawiaturą, 
myszą i zewnętrznym monitorem. 
 
 
Jesteśmy dumni z tego, że w dziedzinie urządzeń do instalacji elementów samo-klinczujących możemy 
reprezentować na polskim rynku firmę, którą naśladuje większość innych producentów pras! 
 
 
W celu otrzymania szczegółowych informacji odnośnie cen i terminów realizacji zamówień na konkretne 
modele pras AUTO-SERT® serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego z Działem Mechaniki. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRAS AUTO-SERT® 

WERSJA ANALOGOWA (AS) i CYFROWA (AST) 

MAKSYMALNA SIŁA NACISKU 7,5 LUB 10 TON, PODEJŚCIE 20” LUB 36” 

 

 AS / AST 20" AS / AST 36" 

 

zakres sił nacisku (7,5T / 10T) 

350 - 15.000 lbs / 350 - 20.500 lbs 350 - 15.000 lbs / 350 - 20.500 lbs 

160 - 6.805 kg / 160 - 9.300 kg 160 - 6.805 kg / 160 - 9.300 kg 

1,56 - 66,73 kN / 1,56 - 91,19 kN 1,56 - 66,73 kN / 1,56 - 91,19 kN 

głębokość podejścia 
20" 36" 

508 mm 915 mm 

wysokość podejścia 
20" 20" 

508 mm 508 mm 

długość skoku 
6" 6" 

152 mm 152 mm 

ciśnienie hydrauliczne 
40 - 3.000 PSI 40 - 3.000 PSI 

2,76 - 206,84 bar 2,76 - 206,84 bar 

pojemność zbiornika oleju 
12 gal 12 gal 

45,42 l 45,42 l 

specyfikacja elektryczna 
208/230/415/460/575 V 208/230/415/460/575 V 

3 fazowe 50/60 Hz 3 fazowe 50/60 Hz 

wysokość 
79" 79" 

2007 mm 2007 mm 

szerokość 
36" 36" 

914 mm 914 mm 

długość 
45" 64" 

1.143 mm 1.626 mm 

waga 
1.900 lbs 2.500 lbs 

862 kg 1.132,5 kg 

 

 


