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LAPOK ÉS HASÁBOKKiterjedt lapbővítés

F 50 formalapok: 
Különböző méretekkel bővültek a 17, 106, 116, 136 és  

196 mm vastagságú lapjaink.

P-Szabványlapok:
Az új, 746 mm hosszúság a 1.1730, 1.2085, 1.2311 és  

1.2312 anyagminőségekben kapható 396-546 mm  

szélességben.

N-hasábok 1.2083 ESU anyagminőségben

A termékcsalád újdonsága az 500 mm hosszú, különböző  

szélességű és vastagságú N-hasábok. Ez az anyag tökéletes  

a korrozív hatású műanyag feldolgozásához.

TÖBB  

MINT 170 ÚJ 

MÉRET



További ajánlások

E 6800 Fűtőpatron

A fűtőpatronokat ott alkalmazák, ahol további  

hőbevitelre van szükség a szerszámban.

 » A tökéletesen összehangolt fűtőteljesítmény megteremti  

a legjobb feltételeket a hosszú élettartamhoz

 » Nagy méretpontosság 8, 10, 12,5 és 16 mm átmérőkhöz

 » Az egy méteres kábelhossz egy rugalmas csatlakozó vagy  

fűtőpatron-pozícionálást tesz lehetővé

Kábelház
E 2730 és E 2732

Csatlakozó-  
és aljzatházak
E 271..

E 2735 Konzol a kábelházhoz

Az új, stabil konzol segítségével a kábelház helyzete saját  

igényeihez igazítható.

 » Nagyobb rugalmasság a kábelház rögzítésénél

 » Időmegtakarítás, mivel nem szükséges függőleges  

megmunkálás a rögzítőmenetekhez

 » Mindössze 8 mérettel 26 különböző kábelház  

felszerelhető

E 2744 Fedél csatlakozóházhoz

A dugaszoló- és aljzatház új fedele E 271.. optimálisan  

védi a betéteket a környezeti hatásoktól.

 » Kereszt- és hosszirányú zárással rendelkező házakhoz rendelhető

 » Tökéletesen használható szerszámok szállításakor

ELEKTROMOS TARTOZÉKOK
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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

Előnyök áttekintése

 » Maximális záróerő és alacsony sebesség a tű lezárásakor, valamint a sebesség növelése  

a tű kinyitásakor

 » A tűk tetszőleges elhelyezése lehetővé teszi a legkisebb fészektávolságokat és a magas fészekszámot

 » A kenés nélküli karbantartasmentes működés alkalmassá teszi a powerMOVE-t a tiszta  

terekben történő alkalmazásokhoz

 » Energiatakarékos a legkisebb súrlódási veszteség és alacsony erőigény miatt

 » A powerMOVE szabványosított kialakítása tökéletesen illeszkedik a Meusburger lapválasztékához  

és rövid átfutási időt tesz lehetővé

powerMOVE karral működtetett emelőlap

A powerMOVE a Meusburger forrócsatornás rendszerének a része. Egy kar segítségével szabályozza az 

elosztó fúvókák tűinek szinkron nyitását és zárását. 

powerMOVE működtetve: 

Tűk nyitva

Megrendelhető a Meusburger Deutschland/Viernheim-on keresztül

 » Személyes tanácsadás a forrócsatornás rendszernél:  

www.meusburger.com / forrocsatorna-support

FORRÓCSATORNÁS RENDSZEREK

Kezdő pozíció: Tűk zárva

MAXIMÁLIS 

ZÁRÓERŐ



E 2079/../T − Záródugó Torx®-szal

A meglévő E 2079 kereszthornyos, Philips, záródugók mellett, 

most a Torx® verziót is kínáljuk 6 – 20 mm átmérőben 

TEMPERÁLÓ RENDSZEREK

Hatékony maghűtés nagyobb áramlással

Az új, rozsdamentes acélból készült terelőlapjainkkal akár  

26% -kal nagyobb áramlást érhetnek el a sárgarézből  

készült terelőlemezekhez képest.

 » A rozsdamentes acél magas szilárdságot biztosít

 » A fejcsatlakozás alkalmazkodik a hűtőfurat adottságaihoz

 » A már felhordott tömítőanyaggal is kapható

Kilökő kínálatunk széles körű bővítése

Többek között:

 » Hengeres kilökő: átmérők bővülése tized  

és századmilliméteres lépésekben, valamint  

számos új hosszúság

 » Lapos kilökők további vastagságokban  

és szélességekben, beleértve a négyzet  

keresztmetszetet is

TÖBB  

MINT 230  

ÚJ MÉRET

KILÖKŐK

 » A méretre vágott kilökőt gyorsan  

és egyszerűen konfigurálhatja:  

www.meusburger.com/kilökö

TEMPERÁLÓ RENDSZER & KIDOBÓ

A keresztmetszetek összehasonlítása  
(bal: rozsdamentes acél, jobb: sárgaréz)

KIZÁRÓLAG
A MEUSBURGERNÉL

tömítőanyag nélkül:  
E 21010

tömítőanyaggal:  
E 21000



Megteremtjük az ellátás biztonságát

 » Nyersanyagraktárunk ellátásbiztonságot ad  

számunkra, különösen a nehéz időkben, ami azt  

jelenti, hogy termelésünk soha nem áll le.

 » A számos kivitelben gyártott, több mint 30 

anyagminőségű alapanyagot 2,5 focipályánál  

nagyobb területen tároljuk.

 » A legmodernebb technológiával felszerelt logisztikai  

személyzetünk csak arra vár, hogy még aznap  

továbbítsa megrendeléseit a speditőrhöz.

Minőség made in Ausztria

 » Lapjaink 100%-a Ausztriában készül

 » Rendkívül automatizált gyártósorok szabványos lapokhoz

 » Jól képzett személyzet garantálja a minőséget a µ  

tartományban

SZERSZÁMLAPOK SIKERÉNEK ALAPJA

A folyamat megbízhatósága a gyártásban

Feszültségmentesített lapjaink biztosítják:

 » Vetemedésszegény továbbfeldolgozás

 » Kevesebb ráhagyás a későbbi hőkezeléshez

 » Pontosabb alkatrészek

Nézzen be a kulisszák mögé új videónk segítségével!



E 24807/38R E 24807/38L

100012988-V1-09/21-HU

Új követelménylista

Az új követelmény sablon optimálisan támogatja  

Önt a fröccsöntő szerszámok tervezésében és a  

vállalatspecifikus követelményjegyzék elkészítésében. 

Töltse le most:

www.meusburger.com/kovetelmenylista

E 7048 Beépíthető munkahenger felfogatótárcsával

Beépíthető munkahengerünk lenyűgözi kompakt  

kialakításával és kényelmes tárcsás felfogatásával.  

Mostantól újabb méreteket is kínálunk:

 » Új méret, 50 mm -es dugattyúátmérővel

 » 75 mm hosszú löket 25 és 32 mm  

dugattyúátmérőkhöz

E 24807 Mechanikus ciklusszámláló magas hőmérséklethez

Mechanikus ciklusszámlálót kínálunk mostantól magas 

hőmérsékletű alkalmazásokhoz, akár 200°C-ig. A rugalmas  

használat érdekében balos és jobbos kivitelben is kapható.

TERVEZŐK

HIDRAULIKA

EGYÉB SZERSZÁMELEMEK

200°C-IG
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