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Upgrade met de 
WILA AirPower Series. 

Nu beschikbaar: het volledige 
assortiment van pneumatische 

gereedschapshouders, boven 
en onder, Pro en Premium. 

Snellere werkprocessen 
en gereedschapswissels 

– voor maximale 
productiviteit.

Uw #NEXTSTEP in 
kantpersproductiviteit
Met de WILA AirPower Series kunt u uw kantpers-
productiviteit verhogen, terwijl u gebruik maakt van 
een volledig pneumatisch klemsysteem. Dankzij 
ons gepatenteerde Self-Locking® mechanisme 
zorgt de WILA AirPower Series voor uitstekende 
klemprestaties. Gereedschappen worden extreem 
snel geklemd en ontklemd, met slechts een normale 
werkdruk van 6-8 bar - zonder dat er dure pressure 
boosters nodig zijn. It’s time to grow your business 
with the WILA AirPower Series.

Met gepatenteerde 
Self-Locking® performance
Gereedschap wordt geklemd met behulp van een 
pneumatisch aangedreven paar zelfinstellende 
spieën. Wanneer de spieën worden vastgezet 
(geklemd), worden ze een integraal onderdeel van 
het gereedschap. Het Self-Locking® principe is 
geschikt voor het klemmen van de New Standard 
boven- en ondergereedschappen (BIU en OZU) 
van WILA. De Premium klemming wordt ook 
pneumatisch ontklemd.

V-Lock®

Door middel van een groef aan de achterzijde 
van de opname wordt het ondergereedschap zowel 
automatisch uitgelijnd in de X- en Y-richting, 
als onwrikbaar geklemd.
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  Geen olie, geen hydrauliek
  Voor boven- en ondergereedschap
  Geen pressure booster nodig 
  (6-8 bar is voldoende)
  Ultrasnelle klemming voor meer producitiveit
  Lagere bedrijfskosten
  Schoner, duurzamer
  Voor nieuwe en bestaande kantpersen

Pneumatisch klemmen 
met de WILA AirPower 
Series

Lean, clean and green 
Elektrische kantpersen behoren niet meer tot de niche, 
maar worden steeds populairder. Dankzij ons gepatenteerde 
Self-Locking® mechanisme zorgen elektrische kantpersen met 
pneumatische luchttoevoer voor een volledige en krachtige 
allround klemprestatie. Olievrije machines zijn gemakkelijker 
te onderhouden, schoner en duurzamer en verbruiken minder 
energie omdat ze alleen actief zijn tijdens het gebruik.

Simpel en krachtig 
De WILA AirPower Series werkt met lucht en niet met olie. En 
aangezien deze pneumatische manier van klemmen gebruik 
maakt van werkplaats perslucht, is er geen dure pressure 
booster nodig. Dankzij onze unieke innovatie is de set-up 
sneller, gemakkelijker en efficiënter. Is het niet tijd om uw bedrijf 
uit te breiden met de WILA AirPower Series? 

De WILA AirPower Series is 
nu beschikbaar - een compleet 
assortiment van pneumatische 
gereedschapshouders, voor 
boven- en onder, in Pro en 
Premium uitvoeringen.

Samen vinden we de
perfecte oplossing voor
al uw buigprojecten.
Neem contact met 
ons op: www.wila.nl
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WILA concentreert zich volledig op de ontwikkeling van 

producten en oplossingen om de productiviteit van uw 

kantpers te optimaliseren. WILA produceert al decennia 

klem- en bombeersystemen als ook gereedschappen en 

accessoires om de set-up tijden te verkorten en de precisie 

van uw kantpers te verhogen. Door nauwe samenwerking 

met ‘s werelds toonaangevende kantpersfabrikanten, 

een uitgebreid en competent distributienetwerk, eigen 

ontwikkeling, verkoop en productie is WILA de juiste 

partner om aan uw behoeften te voldoen.
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