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Przenośny system, który znacznie ułatwia otwieranie, zamykanie i manipulowanie 
różnymi typami form. Prosta zasada działania pozwala na szybką pracę z narzędziem.

System może być używany w następujących obszarach:
– obsługa i serwis form wtryskowych,
– przygotowanie form do wtrysku tworzyw sztucznych,
– naprawa form,
– montaż form do produkcji.

The portable system that makes opening, closing and manipulate various type of molds much easier.  
The simple principle of operation allows to work quickly with the tool.

The system can be used in the following areas:
– operation and maintenance of molds,
– preparation of molds for plastic injection,
– mold repairments,
– assembly of molds for production.

Korzyści systemu do otwierania form 
Benefits of using molds opening system



S.6

Systemy do otwierania form – informacje ogólne
Tool opening systems  – general information

www.proplastica.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia. Zawsze sprawdzaj aktualność katalogu na stronie www.proplastica.pl 
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CECHY I ZALETY

– oszczędność czasu
– łatwość obsługi
– solidna i kompaktowa konstrukcja
– zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy
– ochrona form
– niewielkie wymagania przestrzenne

FEATURES AND BENEFITS

– saving time
– easy handling
– solid and compact construction
– increased safety in a workplace
– protection of molds
– low space requirements
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Indeks 
Id

Do form o masie  
For molds with weight
(kg)

Długość 
Length
(mm)

Szerokość 
Width
(mm)

Wymiar 1 blatu roboczego 
Size of the one worktop desk
(mm)

Waga systemu  
Weight of the system
(kg)

KFM 3000 100-3000 1200 800 370x595 250

KFM 5000 100-5000 2000 950 950x550 720

KFM 5000L 100-5000 2000 1200 1200x600 890

KFM 10000 100-10000 2000 1200 1200x600 1120

Indeks 
Id

Do form o masie  
For molds with weight
(kg)

Długość 
Length
(mm)

Szerokość 
Width
(mm)

Wysokość 
Height
(mm)

Wymiar 1 blatu roboczego 
Size of the one worktop desk
(mm)

Waga systemu  
Weight of the system
(kg)

KFM 3000 A 100-3000 2000 700 1470 596x696 980

KFM 3000 C 100-3000 1200 800 650 370x595 270

Nietypowe (o podwyższonej konstrukcji) KFM 3000A i KFM 3000C – stół składany.
Atypical (raised structure) KFM 3000A i KFM 3000C – folding worktable.
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Do starszych, ciężkich lub zardzewiałych form.
Dodatkowe narzędzie, wyposażone w uchwyty i śruby, umożliwia łatwiejsze  
otwieranie i zamykanie skomplikowanych form.

For old, heavy and rusted molds.
An additional tool, equipped with handles and screws, allows for easier  
opening and closing of the complicated molds.

Śruby trapezowe
Trapezoidal screws
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Indeks 
Id

Nazwa  
Nazwa

Ilość  
Quantity

KFM-OF-R Śruby trapezowe   
Trapezoidal screws

2 szt. w komplecie  
2 pcs included
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Do stosowania dla bardziej komfortowej pracy i obsługi form.  
Dzięki niemu forma może być wygodnie obsługiwana na poziomie talii.  
Samodzielnie może służyć również jako stół roboczy.

For more convenient operation and service of molds.  
Thanks to this elevation, the mold can be operated comfortably at waist level.  
After work, the raised base can also be used as a worktable.

* na zapytanie 
* on request

Dodatkowy stół
Additional table
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Indeks stołu
Table id

Wysokość  
Height 
(mm)

Dedykowany do  
Dedicated to

KFM 3000 P520 520 KFM 3000

KFM 3000 P750 750 KFM 3000

KFM 5000 P520 520 KFM 5000

KFM 5000 P750 750 KFM 5000

KFM 5000L P520* 520 KFM 5000L

KFM 10000 P520* 520 KFM 10000
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Służy do dokładnego rejestrowania położenia części formy,  
dzięki czemu można ją wygodnie łączyć po serwisie bez ewentualnego  
uszkodzenia krawędzi.

It is used to accurately record the position of the mold parts, so it can be  
conveniently connected after service without damaging the edges.

Liniał pomocniczy
Ruler
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Indeks stołu
Table id

Dedykowany do  
Dedicated to

KFM DP-3 KFM 3000

KFM DP-5 KFM 5000

KFM DP-10 KFM 10000
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W przypadku większych, 10-tonowych, ale smukłych form należy  
stosować płyty wsporcze, aby zapobiec upadkowi jednej z części.

For larger, 10-tonne, but slender forms, support plates should be used  
to prevent one of the parts from falling.

Płyty oporowe
Support plates
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Indeks stołu
Table id

Wymiary powierzchni wsporczej 
Dimensions of support surface 

(mm)
Dedykowany do  

Dedicated to

KFM OPD 5000L 1200 x 800 KFM 5000L

KFM OPD 10000 1200 x 800 KFM 10000


