Kleivormpers
Voor het eerst verschijnt
uit eigen huis van studio
“Dreams Of The Mind”
een handig gereedschap
dat in geen enkele studio
mag ontbreken,
de kleivormpers.
Deze wordt met de hand
gemaakt, is oerdegelijk en
zorgvuldig ontworpen om
aan de wensen van de
veeleisende keramist te
voldoen.
Lees op de volgende
pagina hoe deze
kleivormpers rekening
houdt met de meest
voorkomende
problemen.
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Op dit ogenblik bestaat de kleivormpers nog alleen op tekening maar spoedig
zal de eerste prototype gemaakt en gepresenteerd worden. De uiteindelijke
kleur van de kleivormpers zal in het grijs zijn, omdat deze gegalvaniseerd
wordt om roest tegen te gaan. De delen die zwart zijn, worden voorzien van een
Hammerite zwart.

Ophangpunt pers
Om te voorkomen dat je iedere keer
moet zoeken waarje ook al weer de
stamper hebt gelaten, is de pers
voorzien van een haak om de stamper
op te hangen. Handig!

Diepe tanden
Deze pers heeft diepe tanden en zijn ze
taps toe gemaakt. Dit zorgt ervoor dat
de hendel er steeds makkelijk inglijd en
niet loslaat. Door de grote tanden, blijft
de stamper ook beter zitten. Makkelijk!
Trouwens, het tandrad wordt
uitwisselbaar, mocht je de tandverhouding
niet fijn vinden.

Schuine kant persbuis
De schuine kant bovenaan de persbuis zorgt ervoor dat de stamper gemakkelijk
de persbuis in gaat. Je houd de stamper tegen de achterkant van de buis en dan
glijdt de stamper zonder moeite de buis in.

Stevig vast te zetten
Er zijn maar liefst vier ophangpunten om je kleipers makkelijk en veilig op te
hangen. En dat wil je ook! Als je druk uitoefent op de pers, wil je niet dan hij van
de wand af komt!
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Snelklemmen
Je wil graag dat je matrijs
gemakkelijk vast te zetten is
maar ook dat het daadwerkelijk
goed vast zit. Daarvoor monteren
we snelklemmen die je kunt
afstellen. Gezamenlijk hebben
ze een klemkracht van 360 Kg.

Paspennen
Deze pennen zorgen ervoor dat je
matrijs altijd past. Geen gepriegel,
inschuiven en klaar. Ideaal toch?

Opbergruimte
En nu we het toch over de matrijzen
hebben! Achter de pers hebben we
een ruimte gemaakt om de
matrijzen op te kunnen bergen.
Die dingen zou ik anders kwijt zijn.

Insteek tandrad
De insteek van de hendel in het
tandrad heeft ook nog een
beveiliging. Door het platte gedeelte
rond de pen groter te houden dan
de pen zelf, wordt voorkomen dat
de hendel uit het tandrad schiet.
De tanden zelf van het tandrad lopen ook nog eens taps toe, ook dat maakt het
insteken gemakkelijk. Maar dat hadden we al genoemd....
De laatste pagina laat je nog een slim innovatief handigheidje zien!
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Nylon persblok
Dit is een tekening die we
gedeeltelijk doorzichtig
hebben gemaakt.
Je ziet hier de pers (rood)
met daaraan een wit blok.
Dit is een nylon persblok.
Deze zorgt ervoor dat de
voet van de stamper (rood)
die van metaal is, niet de mantel van de persbuis beschadigt. Het nylon blok is
12 mm dik en is van het zelfde materiaal als waar in de kraanbouw schijven
worden gemaakt waarover de staalkabels lopen. Het heeft een minimale
slijtage en tast het ijzer niet aan omdat het flexibel is.

Afgevlakte tanden
Met het ontwerp hebben we goed naar de
toekomstige klant geluisterd. Het probleem
was dat vaak de stamper moeilijk uit de persbuis te halen was. Hiervoor hebben we de
onderste twee tanden vlak gemaakt.
Zo is het makkelijker om de stamper weer
omhoog te halen.

Het totale plaatje
Je ziet, het is een ontwerp geworden waar
duidelijk over nagedacht is.
Deels komt dat omdat deze kleivormpers door een keramist is ontworpen.
Uiteindelijk wordt het instrument gegalvaniseerd wat zorgt dat deze pers
roestbestendig is. De matrijzen zelf zijn 3 mm dik en worden niet gegalvaniseerd.
De pers komt met vijf matrijs platen en een enkele opvulplaat waarvan er
twee voorzien zijn van gaten waarvan de keuze vrij is. Eén van de platen heeft
een gleuf van 7 cm bij 6 mm. En de laatste twee platen zijn nog leeg en kunnen
zelf worden aangepast.
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Afmetingen
Hoog
:85 cm
Breed
:16 cm
Diep
:16 cm
Persbuis :32 x 10 x 10 cm
Ophanggaten : 4 x M8 (liefst keilbouten)
De kleivormpers komt met:
- 5 matrijzen waarvan:
2 met gaten (dia-meter naar keuze)
1 met gleuf (6cm x 6mm)
2 blinde matrijzen
- Een opvulplaat
- Een handleiding
- 2 jaar garantie bij
normaal gebruik

prijs

295,00 Euro
excl verzendkosten
Maar we hebben nog een leuke aanbieding,
pakket “compleet”. Deze vind je op de laatste pagina.
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Schoonmaken
Om de kleivormpers schoon te kunnen
maken, hebben we een handige schraper
ontworpen die ruim langer is dan de
persbuis zelf, zodat de pers gemakkelijk
schoon te maken is.
Op de kop van de schraper is gebruik
gemaakt van een nylon kop.
Zo beschadig je de persbuis niet.
De schraper wordt niet standaard mee
geleverd, maar voor een kleine meerprijs
kun je deze nu mee bestellen en krijg
je nog een jaar extra garantie bovenop de
twee jaar standaard garantie!

Totaal pakket prijs!

320,00 Euro
Je kunt bestellen via info@dreamsofthemind.com met je naam en adresgegevens.
Maar er wordt maar een beperkt aantal kleivormpersen gemaakt. Als ze in voorraad zijn,
kunnen ze direct geleverd worden. Is deze nog in productie, dan kan het nog even duren
voordat je deze in ontvangst kan nemen. Na het inschrijven wordt je hiervan direct op de
hoogte gesteld. Bij de levering ontvang je een kwitantie via de mail. Dreams Of The Mind
is niet BTW plichtig en kan daarom ook geen BTW bon leveren.
Uitendelijk zullen er nog meerdere matrijzen komen, zoals een hole buis matrijs. Hou
hiervoor de site in de gaten. Matrijzen kunnen ook op bestelling geleverd worden.
Voor meer info, filmpjes en handleidingen, zie https://how.dreamsofthemind.com/ onder
de link “Documentatie”.
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