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DESKY A TYČERozsáhlé rozšíření desek

F 50 tvarové desky: 
U desek o tloušťce 17, 106, 116, 136 a 196 mm bylo  

provedeno rozšíření o různé rozměry.

P-nevrtané desky:
Nová délka 746 mm je dostupná u materiálů  

kvality 1.1730, 1.2085, 1.2311 a 1.2312 pro  

šířky 396 až 546 mm.

N-Normované tyče z materiálu 1.2083 ESU

Novinkou sortimentu jsou N-normované tyče v délce 500 mm  

s různými šířkami a tloušťkami. Tento materiál je perfektní pro  

zpracování plastu, který způsobuje korozi.

VÍC NEŽ 170 

NOVÝCH 

VELIKOSTÍ



Další doporučení

E 6800 Topná patrona

Topné patrony jsou vhodné především v situacích,  

kdy je nutné přivádět do nástroje další teplo.

 » Perfektně sladěný topný výkon vytváří ty nejlepší  

předpoklady pro dlouhou životnost

 » Vysoká míra rozměrové stálosti pro průměry  

8, 10, 12,5 a 16 mm

 » Délka připojení jeden metr umožní flexibilní  

polohování konektorů nebo topných patron

Kabelová krytka
E 2730 a E 2732

Kryt konektoru  
a kryt zástrčky
E 271..

E 2735 Držák pro kabelovou krytku

S novým odolným držákem můžete upravit polohu kabelové  

krytky podle vlastních požadavků.

 » Zvýšená flexibilita při upevňování kabelové krytky

 » Úspora času, protože odpadá vertikální obrábění  

pro upevňovací závit

 » Stačí pouhých 8 velikostí k tomu, aby bylo možné  

montovat 26 různých kabelových krytek

E 2744 Víko krytu zástrčky

Nová víka pro kryt zástrčky a konektoru E 271.. optimálně chrání 

vložky s dutinkami a kolíky před okolními vlivy.

 » Dostupné pro tělesa s příčnou a podélnou pákou

 » Perfektní pro transportortování nástrojů

ELEKTROKOMPONENTY

EXKLUZIVNĚ
OD MEUSBURGER



Heiße Seite

powerMOVE

Nadel offen Nadel geschlossen

Düsenüberstand

Heiße Seite

powerMOVE

Nadel offen Nadel geschlossen

Düsenüberstand

Heiße Seite

powerMOVE

Nadel offen Nadel geschlossen

Düsenüberstand

Heiße Seite

powerMOVE

Nadel offen Nadel geschlossen

Düsenüberstand

Přehled výhod pro vás

 » Maximální síla a nízká rychlost během zajíždění jehel do ústí a postupně se zvyšující rychlost  

během vyjíždění jehel z ústí

 » Individuální polohování jehel ve velmi malém prostoru umožňuje nejmenší možné vzdálenosti  

kavit a díky tomu také jejich velké množství

 » Bezúdržbový provoz bez mazání předurčuje systém powerMOVE k použití v čistém prostoru

 » Úspora energie díky minimálním ztrátám třením a malé potřebné síle

 » Standardizovaná konstrukce systému powerMOVE přizpůsobená našemu sortimentu desek  

umožňuje rychlé dodací lhůty

Pákou ovládaná zdvihová deska powerMOVE

Systém powerMOVE je součástí horké strany Meusburger. Pomocí páky řídí synchronní otevírání  

a zavírání jehel v tryskách rozvaděče. 

Po aktivaci powerMOVE: 

Jehly otevřeny

Objednávky u Meusburger Německo/Viernheim

 » Vaše osobní poradenství v oblasti techniky horkého vtoku: 

www.meusburger.com/horky-vtok-podpora

HORKÉ VTOKY

Výchozí poloha: Jehly zavřeny

MAXIMÁLNÍ 

ZAVÍRACÍ  

SÍLA



E 2079/../T − záslepky s Torx®

Kromě stávajících uzavíracích šroubů E 2079 s křížovou  

drážkou PH najdete u nás již dnes také provedení Torx® 

v průměrech 6 až 20 mm.

TEMPEROVACÍ SYSTEMY

Efektivní chlazení jádra s větším průtokem

S našimi novými přepážkami se závitem z nerezové  

oceli dosáhnete až o 26 % vyššího průtoku v porovnání  

s mosaznými přepážkami se závitem.

 » Nerezová ocel zajistí vyšší odolnost

 » Spojení hlavy se přizpůsobí podmínkám  

temperovacích otvorů

 » Dostupné i s naneseným těsnicím prostředkem

Rozsáhlé rozšíření našeho sortimentu vyhazovačů

Mimo jiné:

 » Kulaté vyhazovače: rozšíření sortimentu průměrů v krocích 

po desetinách a setinách milimetrů a četné nové délky

 » Plochý vyhazovač v doplňujících tloušťkách a šířkách  

včetně hranatých průřezů

VÍC NEŽ 230 

NOVÝCH 

VELIKOSTÍ

VYHAZOVAČE

 » Konfigurace zkrácených vyhazovačů  

snadno a rychle: 

www.meusburger.com/vyhazovace

TEMPEROVACÍ SYSTÉMY A VYHAZOVAČE

Porovnání průřezů  
(vlevo: nerezová ocel, vpravo: mosaz)

EXKLUZIVNĚ
OD MEUSBURGER

Bez těsnicího prostředku: 
E 21010

S těsnicím prostředkem:  
E 21000



Zajišťujeme spolehlivost dodávek

 » Náš sklad na surový materiál zajišťuje především v  

náročných dobách spolehlivost dodávek, takže naše 

výroba se pro vás nikdy nezastaví.

 » Na ploše více než 2,5 fotbalových hřišť pro vás  

skladujeme celou řadu vyráběných provedení  

ve více než 30 různých kvalitách materiálu.

 » Naši pracovníci expedičního oddělení jsou  

vyzbrojeni nejmodernější technikou a čekají  

pouze na to, aby mohli vaše objednávky  

předat speditérům ještě téhož dne.

Kvalita made in Austria

 » 100 % našich desek vyrábíme v Rakousku

 » Vysoce automatizovaná výrobní zařízení na výrobu  

standardních desek

 » Perfektně vyškolený personál zaručuje kvalitu v  

toleranci na µ

NAŠE DESKY PRO VÁŠ ÚSPĚCH

Procesní stálost ve vaší výrobě

Naše desky, žíhané pro odstranění pnutí zajistí:

 » Následné opracování bez pnutí a deformací

 » Méně přídavků pro následné tepelné zpracování

 » Přesnější součásti

Podívejte se na naše nové video nahlédněte do zákulisí!



E 24807/38R E 24807/38L
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Nová šablona seznamu specifikací

Nová šablona seznamu specifikací je kompaktně sestavena  

a pomůže vám při konstruování vstřikovacích forem a při  

sestavování vlastního firemního seznamu specifikací. 

Ke stažení již dnes:

www.meusburger.com/sablona-seznamu-specifikaci

E 7048 Vestavný válec s přírubou

Náš vestavný válec s přírubou vás osloví kompaktní 

konstrukcí s komfortním upevněním příruby. Už  

dnes nabízíme další velikosti:

 » Nová velikost s průměrem pístu 50 mm

 » Dlouhý zdvih 75 mm při průměru pístu 25 a 32 mm

E 24807 Mechanické počítadlo cyklů, pro vysoké teploty

Už dnes nabízíme mechanický počítač cyklů pro  

vaše aplikace s využitím vysokých teplot do 200°C.  

Pro flexibilní využití je tento systém dostupný v  

levém i pravém provedení.

KONSTRUKTÉŘI

HYDRAULIKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DO 200°C
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