
• Dur –Kalk çalışma operasyonlarında motorlu ayarlama
• Profi l genişliği ve yüksekliğini hızlı ve kolay ayarlanabilir
• Taban genişliği: 70 mm - 300 mm,
• Duvar yüksekliği 45 mm – 100 mm
• Sac kalınlığı 3 mm (Max)
• Duplex roll form makinası
• 6 Kafalı pres grubunda kalıplarla değişik bölgelerdeki 

delik ve kesimler yapılmaktadır.
• Çıkış konveyörü

Opsiyon:
• Kesme grubu

Üretim programımız;

• Yeni kompakt model pres besleme hatları
• Motorlu ve motorsuz açıcılar
• Bant doğrultucular
• Elektronik rulo sürücüler
• Sarıcılar
• Rulo doğrultucu sürücüler
• Boy kesme hatları
• Roll form makineleri
• Sürekli esnek üretim hatları
• Dilme ve boyutlama hatları
• Rulo işleme hatları
• Bu ürünlerden oluşan tam otomatik boy kesme, çoklu 

bant hazırlama, perforasyon, kenetleme hatları

EAE MAKİNA’nın standart modeller dışında müşterinin 
ihtiyacına uygun olarak tasarlanıp geliştirilen sac işleme 
hatları üretim programında mevcuttur.

                      

• In start stop operation motorised adjustment
• Quick and easy change setting of profi le width&height
• Strip Widht: 70mm – 300mm
• Strip Height 45-100 mm
• Strip thickness : 3mm
• Duplex roll form machine
• Punching and shearing operations shall be done by six 

head pres in different areas 
• Run uot conveyor
 
Options:
• Shearing Group

Our full product range includes

• New compact model  press feeding line
• Motorised and non-motorised decoilers
• Strip straighteners
• Servo controlled roll feeders
• Recoilers
• Roll straightener-feeders
• Cut-to-length lines
• Roll forming machines
• Continuous and fl exible production lines
• Slitting and blanking lines
• Coil processing lines
• Specifi ed units are indispensable when it is needed 

to fully automate lockseaming, multi blanking and 
perforating lines.

Apart from standart models, we are able to add custom 
design special equipment and offer full technical evaluation 

of sheet metal production lines.

1) 1x DCH 6350 M Açıcı
2) 1x CC6350 Rulo arabası
3) 1x RSF 453 Doğrultucu-sürücü
4) 1X6 Kafalı pres
   Kalıplar (Değişik bölgelerdeki delikler ve kesim için)
5) 1x Giriş Konveyörü
6) 1x Duplex Roll Form Makinası
7) 1x Çıkış Konveyorü

1) 1x DCH 6350 Decoiler     
2) 1x CC6350 Coil car
3) 1x RSF 453 Straightener- feeder
4) 1x6 Head Press
     Moulds (For punching and shear)5) 1x Entery Conveyor
6) 1x Duplex Roll Form Machine
7) 1x Exit  Conveyor

Duplex Roll Forming Line for 
C and U profi les 

C ve U Profi l İçin 
Duplex Roll form Hattı 

9 
mm

75-300 mm 75-300 mm

45-100 mm 45-100 mm




