
CNC Snijmachines



Astratec... op uw maat gesneden

Small 
enough 
to care, 
big enough 
to cope.

Kwaliteit

Innovatie

Service

Uiterst gebruiksvriendelijke bediening

Duurzaam denken

Investeren in engineering is topprioriteit

Productiviteit en inzetbaarheid volgens
de hoogste norm door gebruik High End
onderdelen.

Binnen de 20 seconden zien we alle
machine-instellingen van onze klant!

Continu verbeteren

Gespecialiseerde en gedreven techniekers

Installatie en indienststelling 
door Astratec
betekent 100% zekerheid 
op perfect werkende machine.

Enkel componenten van A-merken
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Vergelijking van snijtechnologieën

Autogeen snijden
De warmte wordt geproduceerd door een vlam van
zuurstof en een brandgas, zoals acetyleen of pro-
paan. Dit is de oudste methode en snijdt enkel van
5 mm tot 300 mm en dus geen RVS-onderdelen. 
Kies voor autogeen snijden bij snijdiktes boven de 
40 mm.

Plasma snijden 
De warmte wordt geproduceerd door een gas in
plasmatoestand, vergelijkbaar met een bliksem -
inslag. Plasmasnijden wordt gebruikt voor het snij-
den van elektrisch geleidende materialen van 0,5 tot
150 mm. Dankzij de hoge snijsnelheid ligt de pro-
ductiviteit van de machine erg hoog.

Fijnstraalplasmasnijden
Het fijnstraalplasmasnijden (Hi Precision Plasma)
maakt gebruikt van een zeer sterk ingesnoerde
plasma boog. Deze methode grenst aan laserkwali-
teit en is toepasbaar voor alle geleidende materia-
len: staal, RVS, aluminium,...

Lasersnijden
De warmtebron is geconcentreerd licht. Kan ge-
bruikt worden voor staal tot 30 mm snijdikte. Is
vooral efficiënt bij snijdiktes onder de 5 mm. Boven
de 5 mm worden ze snel ingehaald door het plas-
masnijden.

Kostprijs / Investering

Laser
Hi Precision Plasma

Standard Plasma
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Waterjet snijden 
Waterjetsnijden maakt, in tegenstelling tot de voor-
gaande snijvormen, geen gebruik van geconcen-
treerde warmte.
Met de dunne waterstraal wordt elk materiaal door-
gesneden. De hellingshoek is kleiner dan bij het
plasmasnijden maar groter dan bij het lasersnijden.
Waterjetsnijden is een zeer traag proces en dus eco-
nomisch pas interessant na laser- en plasma -
snijden. Bijkomend nadeel is dat roestende metalen
na het snijden moeten drogen.

Energie efficiëntie
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LASER

PLASMA

Welke snijtechnologie is voor uw toepassing het best geschikt? 
Astratec plaatst de belangrijkste eigenschappen per snijtechniek op een rij. 
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Work piece
thickness

0  ≤  1
1,00  ≤  3,15
3,15  ≤  6,30
6,30  ≤  10
10  ≤  50

50  ≤  100
100  ≤  150
150  ≤  200
200  ≤  250
250  ≤  300

0 < 3

± 0,04
± 0,1
± 0,3

―
―
―
―
―
―
―

≥ 3 < 10

± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,6

―
―
―
―
―

≥ 10 < 35

± 0,1
± 0,2
± 0,4
± 0,6
± 0,7
± 1,3
± 1,9
± 2,6

―
―

≥ 35
< 125

± 0,2
± 0,3
± 0,4
± 0,6
± 0,7
± 1,3
± 2,0
± 2,7

―
―

≥ 125
< 315

± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,7
± 0,8
± 1,4
± 2,1
± 2,7

―
―

≥ 315
< 1000

± 0,3
± 0,4
± 0,5
± 0,7
± 1,0
± 1,7
± 2,3
± 3,0
± 3,7 
± 4,4

≥ 1000
< 2000

± 0,3
± 0,4
± 0,5
± 0,7
± 1,6
± 2,2
± 2,9
± 3,6
± 4,2 
± 4,9

≥ 2000
< 4000

± 0,3
± 0,4
± 0,6
± 0,8
± 2,5
± 3,1
± 3,8
± 4,5
± 5,2 
± 5,9

Nominal dimensions

Limit deviations

Afwijkingsnormen op nominale afmetingen gesneden
stukken volgens ISO9013:2002(E)
Tolerantieklasse 1

Rechtheid snijrand 
volgens ISO9013:2002(E) 
Astratec = Tolerantieklasse 2-3 
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Kjellberg kwaliteit

Astratec

Laserkwaliteit 10 jaar terug



Start serie

De slimme keuze voor occasioneel en kwalitatief snijwerk

 Luchtplasma met zeer mooie snede

 Europese kwaliteit met service

 Aandrijving op beide zijden van de dwarsbalk

 Betrouwbare regeling van de toortshoogte

 Nestingsoftware om uw bestanden feilloos om te zetten

 Watertafel: geen dure afzuiging

Opties: •  Buizensnijder

•  Markeren

•  Afzuigtafel

•  Bots beveiliging toorts



A

B

D

C

Afmetingen (mm) Start 2010 Start 1530
Snijbreedte A 2000 1500
Machinebreedte B 1950 2200
Snijlengte C 1000 3000
Machinelengte D 1750 3500

Technische data
Snijbreedte 1500 tot 2000 mm
Snijlengte 1000 tot 3000 mm
Snijdikte 1,5 tot 15 mm
Hoogteregeling Geïntegreerd
Motoren Stappenmotoren
Positioneersnelheid Tot 10 m /min
Positioneernauwkeurigheid + / -  0,25 mm
Herhaalnauwkeurigheid + / -  0,15 mm
Snijbron Luchtplasma



Smart serie

De slimme keuze voor betaalbare laserkwaliteit

 Compacte afmetingen

 Braamvrije en haakse snede

 Nauwkeurige gaten, zelfs voor het tappen van schroefdraad

 Eenvoudig te bedienen machine

 Startklaar geleverd

Opties: •  Sectionaalafzuiging

•  Dubbelzijdig aangedreven portaal

•  Botsbeveiliging toorts

•  Industriële Beckhoffsturing



A

B

D

C

Afmetingen (mm) S 1530 S 2040 S 2060
Snijbreedte A 1500 2000 2000
Machinebreedte B 2500 3000 3000
Snijlengte C 3000 4000 6000
Machinelengte D 4300 5300 7300

Technische data
Snijbreedte 1500 tot 2000 mm
Snijlengte 3000 tot 12000 mm
Snijdikte 0,3 tot 40 mm
Maximum aantal branderwagens 2
Besturing & bediening Beckhoff - 19 LCD / color zie pag. 18
Hoogteregeling Fastspindle X5000
Motoren Koppel 0.8 Nm
Positioneersnelheid 20000 mm/min
Positioneernauwkeurigheid + / -  0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid + / - 0,05 mm
Gasconsole Manueel / automatisch zie pag. 17
Snijbron Hoge definitieplasma, luchtplasma, zie pag. 16

zuurstofsnijden



HS serie

De ideale machine voor het snijden 
van braamvrije stukken met een haakse snede.

 Perfecte snedes in RVS en dunne plaat 

 Zorgvuldig gesneden werkstukken 

 Nauwkeurige gaten, zelfs voor het tappen van schroefdraad 

 Meest stabiele lichtboogregeling momenteel verkrijgbaar op de markt

 Snelle en nauwkeurige hoogtemeting op startpunt

Opties: •  Sectionaalafzuiging

•  Dubbelzijdig aangedreven portaal

•  Botsbeveiliging toorts

•  Industriële Beckhoffsturing

•  Hervat snijwerk na stroomuitval zonder verlies aan materiaal



A

B

D

C

Afmetingen (mm) HS 1530 HS 2040 HS 2060 maximaal mogelijk
Snijbreedte A 1500 2000 2000 3000
Machinebreedte B 2800 3300 3300
Snijlengte C 3000 4000 6000 30000
Machinelengte D 4730 5730 7730

Dankzij onze nieuwe Astratec-snijmachine 
is het nauwkeurig en braamloos
snijden van inox nu kinderspel.

Carl Moeyaert, zaakvoerder

Vermo Gits

Technische data
Snijbreedte 1500 tot 3000 mm
Snijlengte 3000 tot 30000 mm
Snijdikte 0,3 tot 40 mm
Maximum aantal branderwagens 2
Besturing & bediening Beckhoff - 19 LCD / color zie pag. 18
Hoogteregeling FastSpindle X8000 zie pag. 21
Motoren AC Servomotoren 1,5 kW
Positioneersnelheid Mogelijk tot 75.000 mm /min
Positioneernauwkeurigheid + / - 0,05 mm
Herhaalnauwkeurigheid + / - 0,05 mm
Gasconsole Manueel / automatisch zie pag. 17
Snijbron Hoge definitieplasma, luchtplasma, zie pag. 16

zuurstofsnijden

Perfecte snedes in
dunne materialen in
een handomdraai!

“



M serie

Maximale inzetbaarheid voor uw zwaarste snijtaken,
gecombineerd met een zéér eenvoudige bediening.

 Uiterst stabiele machine

 Aangewezen machine voor het dikkere snijwerk 

 Robuuste brug

 Uitbreidbaar met een zwaardere boorkop en/of autogeen brander

 Snelle en nauwkeurige hoogtemeting op startpunt

Opties: •  Sectionaalafzuiging

•  Nauwkeurige gaten, zelfs voor het tappen van schroefdraad

•  Botsbeveiliging toorts

•  Industriële Beckhoffsturing

•  Hervat snijwerk na stroomuitval zonder verlies aan materiaal



A

B

D

C

Afmetingen (mm) M 1530 M 2040 M 2060 maximaal mogelijk
Snijbreedte A 1500 2000 2000 4000
Machinebreedte B 2800 3300 3300
Snijlengte C 3000 4000 6000 60000
Machinelengte D 4830 5830 7830

Technische data
Snijbreedte 1500 tot 4000 mm
Snijlengte 3000 tot 60000 mm
Snijdikte 0,25 tot 120 mm
Maximum aantal branderwagens 6
Besturing & bediening Beckhoff - 19 LCD / color zie pag. 18
Hoogteregeling FastSpindle X8000 zie pag. 21
Motoren AC Servomotoren 1,75 kW
Positioneersnelheid Mogelijk tot 75.000 mm /min
Positioneernauwkeurigheid + / - 0,075 mm
Herhaalnauwkeurigheid + / - 0,075 mm
Gasconsole Manueel / automatisch zie pag. 17
Snijbron Hoge definitieplasma, luchtplasma, zie pag. 16

zuurstofsnijden

Dankzij de M-serie valt onze productie nooit stil. 
De machine snijdt continu in 2 ploegen.

Tom Vancoillie, Production Engineering Manager 

Alliance International bvba, Wevelgem“



XG

Voor ons is maatwerk standaard.

 Compleet snijsysteem

 Geïntegreerd in uw automatiseringsproject of productielijn 

 Geschikt voor de vervaardiging van elk product, 
van autovelgen tot een zinken goot

 Snijdt moeiteloos staal, RVS, aluminium, koper, zink, lood en titaan 
vanaf 0,25 mm plaatdikte

•  Mogelijkheid tot het snijden 
met een robot

•  Snijden in 3D



Technische data
Snijdikte 0,3 tot 50 mm, 120 mm vanaf de zijkant
Besturing & bediening Beckhoff - 19 LCD / color zie pag. 18
Hoogteregeling FastSpindle X8000 zie pag. 21
Motoren AC Servomotoren 1,75 kW
Gasconsole Manueel / automatisch zie pag. 17
Snijbron Hoge definitieplasma zie pag. 16

Voorsprong van zes weken 
dankzij onze 3D-plasmasnijmachine.

Patrick Segers, Production en Quality 

Metavan Reels N.V.“
Hoe gaan we te werk ?

•   Een multidisciplinair team
analyseert uw behoeften. Hierbij
houden we rekening met het
bestaande productieproces en de al
aanwezige automatisatie.

•   De machine wordt op uw maat
ontworpen in 3D.

•   We realiseren de automatisering en
installeren ter plaatse.



Tubecut

Snij snel en met een minimum aan omstelwerk 
ronde en vierkante buizen.

 Werkwijze

1.  De software tekent de buis in zijn mantelvorm.

2.  Op elke plaats kan u vrije vormen toevoegen, 

zelfs vormen die over een hoek gaan.

3.  De buis wordt uitgesneden.

Tubenest

• Standaard voorzien van macro’s voor de meest
voorkomende buisdoorsnedes.

•  Tekenmodule voor vrije tekenvormen. 
•  Aanduiding van de zones met buisafrondingen op

het scherm.



Bekijk de demonstratie op onze website www.astratec.be

Tubecut

•  Onze tubecut snijdt standaard ronde en vierkante
profielen van Φ20mm tot 200 x 200 mm. 

•  Standaard worden buizen tot 6 m verwerkt. 

•  Positie plasmatoorts naar keuze tussen de
centers of na de vaste kop (stukken afsnijden).



Opties

Flexibele zonekeuze met integrated safety
De zonekeuze maakt het mogelijk om het snijbereik
op te delen in meerdere zones. Op deze manier kan
de machine nonstop snijden tijdens het verwijderen
van onderdelen en terug beladen van de snijtafel
wat een grote tijdswinst oplevert. De beschikbaar-
heid van de machine kan hiermee tot 45% verhoogd
worden!
Een veiligheidsysteem houdt rekening met de
 operator door de laad- en loszone te bewaken. Zo is
de veiligheid op elk moment gegarandeerd.

Drill PUNCH
Het plaatsen van puntslagen ter voorbereiding van
het boren van kleine gaatjes.

Safespeed en lichtgordijnen
De machine gaat automatisch op veilige snelheid
wanneer de operator de beveiligde zone betreedt.
De zonebewaking gebeurt door lichtgordijnen.

3D Beveling
De toorts in alle richtingen kantelen voor het fase-
snijden.

Bevelswing plasma
De toorts automatisch kantelen voor het fase -
snijden in x richting.

Bevelswing autogen
De toorts manueel kantelen voor het fasesnijden in
x richting.



M

Drill Punch

Laserpointer

Safespeed & lichtgordijnen

Verlengd portaal

3D Beveling

Flexibele zonekeuze

Buizensnijden

Bevelswing 

Boren

Sturing

Positioneersnelheid

Positioneernauwkeurigheid

Herhaalnauwkeurigheid

Snijdikte















Autogeen / Plasma

Automatische toolwissel

Beckhoff Industrial PC

75.000 mm/min

+/- 0,075 mm

+/- 0,075 mm

0,25 tot 120 mm
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Plasma

Manuele toolwissel

Beckhoff Industrial PC

75.000 mm/min

+/- 0,05 mm

+/- 0,05 mm

0,3 tot 40 mm
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Beckhoff PC

20.000 mm/min

+/- 0,1 mm

+/- 0,05 mm

0,3 tot 40 mm
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Galaad

10.000 mm/min

+/- 0,25 mm

+/- 0,15 mm

1,5 tot 15 mm

Boren
U heeft de keuze hoe boren gewisseld worden: 
automatisch of door tussenkomst van een
operator.

Buizensnijden
Met deze extra combinatie snijdt u zowel ronde,
vierkante als rechthoekige buizen.

Verlengd portaal
Dankzij het verlengde portaal wordt het snijden van I- profielen en buizen
eenvoudig.

 optie
 standaard

Automatisch Manueel



Snijbronnen

De nieuwe generatie universele plasmasnijsystemen
staan voor hoge productiviteit en een optimale sne-
dekwaliteit in verschillende metalen. Ze zijn ontwik-
keld voor het snijden van constructiestaal met
zuurstof en hoog gelegeerde staalsoorten en alumi-
nium met als snijgassen argon / waterstof / stikstof
of een combinatie van deze. De mogelijkheid bestaat
ook om constructiestaal met perslucht te snijden. De
nieuwe generatie inverter stroombronnen maken het
mogelijk een groot stroomregelgebied in te stellen.

Zo kunnen stukken ook gemarkeerd worden en is er
mogelijkheid metalen te snijden vanaf 0,25mm. 

Plasmasnijbronnen
Hoogste snijkwaliteit wordt behaald  met Hifocus
bronnen Kjellberg, Ultracut systemen van Victor
Technologies en HPR systemen van Hypertherm.
De finefocus technologie levert nog altijd een goede
kwaliteit, doch de snede is iets schuiner. Standaard
plasmakwaliteit wordt geleverd met de PA-S Series.

Kjellberg
Duitse kwaliteit zonder meer. Betrouwbare bronnen
voorzien van de nieuwste elektronica zorgen voor
een perfect snijresultaat. 

CutFire 100i
Plasmabron voor geautomatiseerde
werking. Compacte, traploos instel-
bare inverter stroombron. Plasma-
toorts is lucht gekoeld. Enkel voor
plasmagas “air”.

Smartfocus 130 – 200 – 300
Voor prijsgunstige en goede snedekwaliteit.

Q-cut I Plasma 4.0
Met de nieuwste technologie van Kjellberg staat deze Q-cut
 garant voor ongeëvenaarde snij kwaliteit, hogere productiviteit en
lagere geluids- en rookhinder.

HiFocus 80i  -130  -161i  -280i  -360 -440i
Plasmabronnen van de hoogste kwaliteit voor markeren, poin-
teren en snijden. Compacte thyristor of inverter(i) technologie.
Stroombron met controle van de cyclus. Geïntegreerde koeling
van de plasmatoorts. Display en controle elementen op het be-
dieningspaneel.



Victor Technologies
Volledig nieuwe reeks voorzien van de modernste
technologie. Victor technologies heeft als enige
leverancier een proces met water als wervelgas. Dit
levert een opmerkelijk resultaat in aluminium en
RVS.

Hypertherm
De HPR en XPR bronnen van Hypertherm zijn alom
ge prezen om hun degelijkheid. True hole techno -
logie voor perfecte gaten.

Gasconsoles
Onze gasconsole zorgen voor een perfecte aanvoer van de menggassen bij het snijproces. Automatisch
geschakelde ventielen regelen de probleemloze overschakeling tussen startgassen en snijgassen. Alle
gasconsoles zorgen voor een zeer nauwkeurige mengverhouding.

Manuele gasconsole

PGE3-HM
Voor het manueel mengen en doseren van de snijgassen:
Plasma gas air of zuurstof. Ook de dosering van de wervelgas-
sen wordt geregeld. Als de unit gebruikt wordt met PZ dan moet
de PGE-HM op de brug van de snijtafel gemonteerd worden.

Automatische gasconsole

PGV3/PGC
PGV2 : voor Hifocus 80i,161i
PGV3 : enkel voor Hifocus 280i/360i/440i
Automatische gastoevoer voorzien van de plasma gas klepunit
(PGV) en de plasma gas controller (PGC)



Besturing en bediening

Besturing
• Industriële besturing Twincatt 3
• Zelfde I/O bus als 'Q -cut I 4.0' plasma (Kjellberg) en 'XPR'

(Hypertherm)
• Krachtige PC gebaseerde software (Windows)
• Zeer snelle controller (cyclustijd 1ms) draagt bij tot een hoge 
snijkwaliteit.

• 19 inch LCD kleurenscherm
• Netwerkverbinding voor service.

Bediening
Bedieningsconsole apart op frame waardoor de operator volgende
nesting en recepten kan voorbereiden zonder de machine stil te
 leggen.

Gebruiksvriendelijke bediening via ExpertSystem. 
Zo kan operator snijparameters snel instellen door materiaal, dikte
en snijstroom te kiezen. Het ExpertSystem geeft ook de te plaatsen
toortsonderdelen aan.

Op de zijkant van het machineportaal zijn de belangrijkste bedie-
ningsorganen aanwezig om de snijtoorts in 6 richtingen te besturen.
Zo kan de operator met een optimaal overzicht de machine manueel
bedienen.

Dankzij SheetTRIM kan de operator via een joystick aan de zijkant
van de machine de restplaat afsnijden. Zo worden overtollige resten
snel en veilig verwijderd.

De toortsbeveiliging beschermt de toorts tegen botsingen met ge-
kantelde stukken. Hervatten van het snijproces is direct mogelijk.
De besturing houdt automatisch rekening met de rotatie van de
plaat.

Parkeerposities kunnen flexibel geprogrammeerd worden voor het
vervangen van de toortsonderdelen en het beladen van de machine.

Als de machine tijdens het snijden onderbroken wordt door bijvoor-
beeld een stroomstoring, onthoudt de SMARTaid-functie de positie
en kan het werk meteen hervat worden, zonder verlies van waarde-
vol materiaal.

Sheettrim

ExpertSystem



• TUBEnest: software voor snijden van profielen • Plaatbeheer: Database om plaatinfo te beheren

• UNFOLD: 
3D stukken ontvouwen

• CALC3000:
software voor offerteberekening snijwerk 

Via de bijgeleverde software worden de onderdelen
 optimaal en  efficiënt geschikt op de plaat. De operator kan
kiezen om de onderdelen handmatig te positioneren of
 automatisch nesten.

• Importeren van tekeningen in DXF, DWG, DSTV…
• Macro-functies voor veel gebruikte vormen
• Geïntegreerde CAD functies
• Aanpassen van de snijvolgorde
• Stuk in stuk nesten
• Nesten aan de machine mogelijk tijdens het snijden
• Handige Graphical User Interface
• Voorinstellingen per materiaal, proces en machine
• Printen van rapporten
• Gebruik de software op meerdere pc’s
• Dankzij de ClearAll functie reduceer je een tekening tot 
de noodzakelijke snijinformatie

Ook geschikt voor laser- en zuurstofsnijden.

Extra modules

Nesting



Aandrijving

Aparte tafels versus combitafel

De plasmatafel mag niet verbonden zijn met het
positioneerframe.

• Zware platen veroorzaken immers doorbuiging en
maat afwijkingen.

• Vallen van platen kan blijvende vervorming ver-
oorzaken.

Tandlataandrijving 
versus riemaandrijving

• Directe aandrijving van reductie op tandlat. Geen
overbrenging via tandriem. Riemoverbrengingen
worden vaak gebruikt om de motor mooi te kun-
nen wegwerken maar zijn totaal verkeerd. Een
riem is als een veer die u ertussen plaatst.

• Spelingsarme reductoren van Alpha.

• Het tandwiel is direct op de uitgaande as ge -
krompen wat een veel hoger stijfheid oplevert. De
reductie moet immers zo weinig mogelijk veren.

• De uitgaande as is zo dik mogelijk genomen, met
een zo klein mogelijk tandwiel voor de stijfheid.

• Gebruik van Bosch lineaire lagers.

• De verbinding tussen tandlat en lager is zeer stijf. 

Positioneerframe gescheiden
van plasmatafel

Combitafel

Onze directe aandrijving met
spelingsarme reductie

Aandrijving met meerdere 
riemen

Zware tandlat met schuine 
vertanding

Tandwiel direct op de 
as gekrompen

 

 






Belang hoogteregeling

Een afwijking in de snijhoogte zorgt voor verkeerde
afmetingen van het werkstuk en belet een precieze
haakse snede.
Elke instelling met snijparameters heeft slechts één
hoogte waarbij de snede recht is. Elke wijziging van
de hoogte, verandert ook de breedte van de snij-
voeg.

FASTspindle X8000 

Hoge kwaliteitssnede dankzij de zeer dynamische
lichtboogregeling. Kan hellingen snijden tot 60%
(zie foto).
Standaard hoogteregeling voor plasmasnijden.
Aandrijving:
Spindel met Beckhhoff AC Servomotor.

Autogeen snijden 

Extra slede met eigen hoogteregeling.
Automatische instelling van de snijdrukken.
Capacitieve voeler ingewerkt in toorts.
Automatische ontsteking.
Onderdelenwissel zonder tools.
Snijbereik: 2 mm tot  150 mm dik.

Hoogteregeling

Aandrijving met precisie kogelomloopspindel

Autogeen snijden



Afzuiging en filtratie

Stofafscheiders zuigen vuile lucht bij het versnijden
van materiaal op en blazen propere lucht uit. In de
unit zitten filterpatronen waardoor de stofdeeltjes
blijven hangen. De patronen worden met perslucht
schoongemaakt, standaard geïntegreerd in de
 machine.

Astratec installeert stofafscheiders steeds op maat
van uw behoefte: afhankelijk van het afzuigdebiet
en de gewenste zuiverheid van de lucht.

Al onze filters bevatten 
Donaldson patronen 
met Ultra-Web filter!

Nanofiber media Standard cellulose media

Ronde patronenOvale patronen

Donaldson  filters van klein tot groot.

Ontworpen met eigen nanofiber technologie. Deze filters houden meer vervuiling tegen op het oppervlak van
de filter. Hierdoor kan het vuil eenvoudiger verwijderd worden in vergelijking met conventionele cellulose en/of
polyester filterdoeken.



Ons huismerk : betaalbare kwaliteit

Verschillende uitvoeringen leverbaar

OPF-P

Aantal patronen

Afzuigcapaciteit (Nm³/h)

Ventilatorvermogen (kW)

Efficientie (0,5 mm)

Type patronen

Delta p meting

Persluchtreiniging

Afmetingen

Lengte (mm)

Breedte (mm)

Hoogte (mm)

13200

16

13.200

18.5

99,999

Ultraweb
Donaldson

JA

Pulse jet

2925

1700

3653

10000

12

9.900

15

99,999

Ultraweb
Donaldson

JA

Pulse jet

2750

1700

3228

6600

8

6.600

11

99,999

Ultraweb
Donaldson

JA

Pulse jet

1725

1475

3653

5000

6

5.000

7,5

99,999

Ultraweb
Donaldson

JA

Pulse jet

1405

1475

3228

3300

4

3.300

5,5

99,999

Ultraweb
Donaldson

JA

Pulse jet

1350

1475

2803

Inertisatie met kalk om stof -
explosie tegen te gaan



CNC Snijmachines

Lasautomatisatie

Machinebouw op maat

Flexibele lasrobots & machines, ideaal voor serieproductie 
en kleinere lasopdrachten.

Robuuste en betrouwbare machines 
aan een concurrentiële prijs.

ASTRA TEC   | Industrielaan 19   Zone  C2   | 8810 Lichtervelde
Tel. +32 (0) 51 722 446   | info2@astratec.be   | www.astratec.be




