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• Presskraft upp till 10 ton
• Flexibel och lätthanterlig
• Luftdriven
• Stort ingreppsområde

Randeks handpress NT10 lämpar sig utmärkt för skarvning av virke direkt vid 
arbetsbord eller kompletteringspressning ute på byggarbetsplatser. Pressen är 
byggd i aluminium för att reducera vikten så mycket som möjligt och har stort 
ingreppsområde för sin lilla storlek.

Pressen är luftdriven med standardanslutning och drivs av en vanlig luftkompressor. 
Det interna pressystemet är dock hydrauliskt vilket gör att max presskraft kan 
komma upp i hela 10 ton.

FLEXIBEL PRESS FÖR SKARVNING 
OCH PRESSNING PÅ BYGGPLATS

Teknisk beskrivning

Artikelnummer GP3356 GP01255

Modell NT10 NT10E

Presskraft 10 ton 10 ton

Vikt 18 kg 21 kg

Pressöppning 33 - 107 mm 33 - 107 mm

Ingreppsdjup 115 mm 215 mm

Lufttryck 7-14 bar 7-14 bar

Handpress NT10

HANDPRESS NT10



RANDEK I KORTHET
Randek utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande maskiner och system 
ämnat för prefabricerad hustillverkning. Produktsortimentet består av: kapsågar, 
vägg-, golv-, och taklinjer, takstolssystem, vändbord och specialmaskiner. 
Automationsgraden sträcker sig från helautomatisk till manuell. 

Företagets historia sträcker sig tillbaka till 1940-talet och startade i nära samarbete 
med de första prefabricerande hustillverkarna. Idag använder ledande hustillverkare 
i 36 länder Randeks maskiner och system.

Randek AB, Tångvägen 24, SE-311 32 Falkenberg, Sweden
Phone: +46 346 55 700, Fax: +46 346 55 701, www.randek.com, E-mail: info@randek.com
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Högkvalitativa och 

välbeprövade kapsågar 

från manuella till 

helautomatiska samt 

specialsågar.

Ett komplett 

produktprogram av 

utrustning för tillverkning 

av väggar, golv och tak. 

Från helautomatiska 

system till manuella.

Anpassad utrustning 

för kvalitativ tillverkning 

av takstolar från 

traditionella system till 

helautomatiska.

Flexibla och välbeprövade 

vändbord från enkla till 

avancerade med en rad 

valbara optioner.

Specialmaskiner 

framtagna för 

särskilda applikationer: 

Helautomatisk 

putsmaskin, 

lättregelpress, 

takluckemaskiner, 

fönster/karm/

bågmaskin etc.

Ett komplett 

program av tjänster: 

Fabrikslayout, Underhåll, 

Husbyggnadssystem och 

Finansiering.

KAPSÅGAR VÄGG-, TAK- OCH GOLVLINJER

TAKSTOLSSYSTEM VÄNDBORD

SPECIALMASKINER TJÄNSTER


