
STAALSCHAAR

K-3J(R)

K-4J(R)

K-7J(R)



K-Serie

Model K-3J K-3JR K-4J K-4JR K-7J K-7JR
Graafmachinegewicht (t) 2,5 - 3,5 2,5 - 3,5 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 6 - 9 6 - 9
Gewicht (kg) 280 330 370 415 680 710
Werkdruk (MPa) 18 18 18 18 21 21
Oliestroom (l/min) 30 - 60 30 - 60 30 - 70 30 - 70 50 - 130 50 - 130
Rotatiedruk (MPa) - max. 32 - max. 32 - 10 - 13
Rotatie oliestroom (l/min) - 6 - 70 - 6 - 70 - 12 - 15
Max. kracht (kN) 716 716 785 785 1290 1290
Max. bekopening (mm) 340 340 399 399 532 532
Meslengte (mm) 220 220 260 260 340 340

Ontworpen voor maximale efficiëntie
De NPK staalschaar is ontworpen om staalconstructies op een efficiënte manier te slopen. De hoge 
knipkracht en het standaard geïntegreerde boostersysteem maken elk model tot een van de meest 
efficiënte en krachtige scharen in zijn klasse. Elke schaar kan worden gebruikt voor het knippen van 
elk soort staal zoals bewapening of stalen balken (bijv. H- en I-balken). De speciale constructie van 
de hoofdpen voorkomt dat het frame ongewenste vervorming oploopt. Daarom blijft de ruimte tussen 
de arm en het frame constant en voorkomt het vastlopen van materiaal tussen de messen. 
Door deze unieke constructie kan zelfs dunne staalplaten zonder problemen worden geknipt. De 
NPK staalscharen zijn ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van de markt voor toepassingen 
voor mini-graafmachines.
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Dealer:

NPK Booster
Meer productiviteit, meer 

kracht, minder brandstofverbruik, 
snellere cyclustijden.

Rotatie
Standaard mechanische, 
hydraulische rotatie als 
optie voor nauwkeurig 

positioneren.

Hydraulische 
onderdelen 

Goed beschermd in het 
frame.

Speciale tip
Voor het hanteren van 

materiaal.

Geen vastlopen
Tijdens het snijden van 
dunne stalen platen of 

H-balken.

Frame en arm
Speciale constructie van 

frame en arm om vervorming 
te voorkomen.

Gegolfde messen
Voorkomt dat materiaal 

wegglipt tijdens het 
knippen.


