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• Döküm ve çelik konstrüksiyon tabla
• Kullanıcının saca hakimiyetini kolaylaştıran geniş tabla
• Kesme anında sacın kaymasını önleyen mekanik baskı sistemi
• Dayanıklı düşük karbonlu çelikten imal edilmiş kesme kolu
• Dar ve ince sacların kesimine uygun arka dayama sistemi
• Hassas ve düzgün kesim sağlayan açılı çelik alt ve üst bıçak
• Açılı sac kesimine uygun ön gönye ve dik kesim
   sağlayan milimetrik cetvel 

• Cast and steel construction table
• Large table that enables users control for plate
• Mechanic pressure system that prevents plate slipping during cutting
• Cutting arm produced from durable low-carbon steel
• Rear gauge range system appropriate for narrow and thin plate cutting
• Angled bottom and up blades providing critical and proper cutting
• Front miter suitable for angled plate cutting and millimeter
   ruler enabling vertical cutting 

OGM Kesme Kapasitesi Dkp Sac
Shearing Capacity

Kesme Uzunluğu
Shearing Length

Tabla Yüksekliği
Table Height

Tabla Genişliği
Table Width

Arka Dayama Mesafesi
Rear Gauge Range

Uzunluk
Length

Genişlik
Width

Yükseklik
Height

Yaklaşık Ağırlık 
Approximate Weight

MODEL mm mm mm mm mm mm mm mm kg

OGM 1300 x 1.5 1.5 1300 730 570 600 2200 1100 1100 550
OGM 1050 x 1.5 1.5 1050 730 570 600 1900 1100 1100 450

OGM 1050 X 1.5

MANUEL GİYOTİN VE CAKA MAKİNELERİ
HAND - LEVER GUILLOTINE SHEARS
SHEET METAL FOLDING MACHINESOGM / OCM

OCM Çalışma Genişliği
Working Length

Bükme Kapasitesi
Bending Capacity

Üst Çene Kursu
Top Beam Stroke

Maksimum Bükme Açısı
Max. Bending Angle

Uzunluk
Length

Genişlik 
Width

Yükseklik
Height

Ağırlık
Weight

MODEL mm mm mm mm mm mm mm mm

OCM 2060 -2 2040 1,5 120 135 2900 560 1290 1250
OCM 1260 -2 1260 1,5 40 135 1600 880 1180 450

OCM 1260-2

OCM 2060-2

Kollu caka makinalarımız tamamen çelik 
konstrüksiyondan imal edilmiş olup, parça-
lı bıçaklıdır. Kullanımı son derece kolay ve 
seri üretime el verişlidir. Parçalı bıçaklar sa-
yesinde değişik ebatlarda kutu şeklindeki 
imalat yapılabilir.
Oynak çenenin hareketi, güçlü yaylar ve 
manuel kolla gerçekleştirilmektedir. Bu 
tiplerde sacın sıkıştırılması için üst çeneye 
herhangi bir ayar gerekmez. OCM 1260 
tiplerinde üst çene ayakla hareket ettirilerek 
kilitlendiğinde serbest kalan ellerle kontrollü 
çalışma sağlanmıştır. OCM serilerinde üst 
bıçak opsiyonel olarak tek parça halinde 
de üretilebilmektedir.

Our armed folding machines are fully 
produced by steel construction and with 
segmented (pan box) blades. Its use is 
extremely easy and convenient for produc-
tion in series. Its convenient for whole of 
the production in the shape of box in the 
different sizes thanks to (pan box) blades. 
Motion of the movable javs is provided by 
strong springs and
manual handle. No adjustment is required 
for the compression of the sheet on the up-
per jaws in these types. On the OCM 1260 
models the top beam can be locked by foot 
so that the operator can use both hands for 
a controlled fold. Optionally on OCM series 
the upper blades can be manufactured in 
the whole length.

Kıvırma kapasitesi verilen ölçü değerleri 240N/mm² akma sınırı sac mukavemetine göre verilmiştir.
Data based upon bending capacity is given for 240N/mm²  plate yielding strength.

Kıvırma kapasitesi verilen ölçü değerleri 240N/mm² akma sınırı sac mukavemetine göre verilmiştir.
Data based upon bending capacity is given for 240N/mm²  plate yielding strength.
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