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MASCHIO COLLASSABILE
ÖSSZEOMLÓ MAG

Il tuo partner ideale nella costruzione di stampi.
Az Ön kiemelkedő partnere a szerszámgyártásban.



IN SINTESI
  Estrazione di sottosquadri e filettature
 Design specifico dell‘ articolo
  Per stampi mono e multi-cavità 
 Rivestimento disponibile su richiesta
 Possibilità di combinare materiali diversi (segmenti/guida)
 Facile installazione
 Lunga durata nel tempo
 Interamente progettato e prodotto da KNARR 

ÁTTEKINTÉS
 Alámetszések és menetek feloldására 
  Gyártmányspecifikus tervezés
  Egy- és többlenyomatos szerszám
 Igény esetén bevonattal
  Lehetőség különböző anyagkombinációk használatára  
(szegmensek/mag)
 Egyszerű beszerelés
 Hosszó élettartam
 Kiviteli terv és gyártás a KNARR-tól

MASCHIO COLLASSABILE
La nostra proposta per estrarre sottosquadri e filettature è utilizzare 
i maschi collassabili, una soluzione che vi farà risparmiare tempo 
e denaro. Ogni maschio è progettato individualmente e sulla 
base del particolare da stampare.
Sarete supportati dai nostri esperti dalla progettazione alla 
costruzione, e vi daremo soluzioni specifiche per le diverse 
applicazioni. Il tempo ciclo sarà ridotto al minimo.
Per eseguire uno studio di fattibilità e potervi fornire un’offerta, vi 
chiediamo solo di inviarci i disegni o un modello 3D definitivo.

DIAMETRO
da 8 mm (su richiesta)

ÁTMÉRŐ
8 mm-től (kérésre)

ÖSSZEOMLÓ MAG
A mi megoldásunk alámetszések és menetek feloldására az 
idő- és költséghatékony összeomlómagok. Minden egyes magot 
egyedileg tervezünk a terméknek megfelelően.
Szakértőink bevonják Önt a tervezésbe és a kivitelezésbe is, így 
biztosítva egyedi megoldásokat a különböző alkalmazásokhoz. 
Ezáltal a ciklusidő minimálisra csökkenthető. 
Ajánlatadáshoz szükségünk van megfelelő rajz dokumentációra 
és / vagy 3D modellre.

VIDEO
Come funziona un maschio collassabile?

Hogyan működik az összeomló mag?

MASCHIO COLLASSABILE
ÖSSZEOMLÓ MAG

Anello di bloccaggio
Félgyűrű

Condizionamento
Hűtés

Guida centrale
Központi mag

Segmenti mobili
Szegmensek

Disco di guida
Vezetőtárcsa

Disco di base
Alaptárcsa



ESEMPIO DI PRODOTTO 
PÉLDA TERMÉK
 Prodotto/Termék: tappo filettato/csavarfej
 Dimensioni/Méret: M30x2

ESEMPIO DI CALCOLO
KALKULÁCIÓS PÉLDA

APPLICAZIONI
ALKALMAZÁSOK

Parametro/Paraméter
Stampo a svitamento 

Menetlazító
Maschio collassabile 

Összeomló mag

Tempo-ciclo/Ciklusidő (15+8 sec/mp) 23 sec/mp 15 sec/mp

Tempo di svitamento/Menetlazítási idő 8 sec/mp 0 sec/mp

Pezzi per ora/Alkatrészek óránként 157 240

Pezzi per giorno (18h)/Alkatrészek naponta (18 óra) 2.817 4.320

Pezzi per mese (20gg.)/Alkatrészek havonta (20 nap) 56.348 86.400

Pezzi per anno/Alkatrészek évente 676.174 1.036.800

Produzione prevista/Célmennyiség 1.500.000 1.500.000

Tempo necessario/Célmennyiség gyártási ideje 9.583 h/óra 6.250 h/óra

Costo orario/Óradíj 40 EUR 40 EUR

Costo totale/Teljes költség 383.320 EUR 250.000 EUR

Risparmio di tempo/Időmegtakarítás 3.333 h/óra

Risparmio di costi/Megtakarítás 133.320 EUR

Quantità 
Mennyiség

2.750.000

2.500.000

2.250.000

2.000.000

1.750.000

1.500.000

1.250.000

1.000.000

750.000

500.000

250.000

1m/1h 6m/6h 1a/1é 2a/2é 3a/3é Tempo di produzione 
Gyártási idő

Maschio collassabile/Összeomló mag   Stampo a svitamento/Menetlazító

Produzione prevista/Célmennyiség

6.250 h

3.333 h

9.583 h

Blocco a baionetta
Bajonettzár

Filettatura
Menet

Sottosquadro
Alámetszés

Filettatura discontinua
Megszakított menet

Filettatura lunga (destra/sinistra)
Hosszú menet (jobb/bal)



KNARR VERTRIEBS GMBH  
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts
Germany

Phone: +49 9252 9993-500
Fax: +49 9252 9993-33
E-Mail: sales@knarr.com
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Il tuo partner ideale nella costruzione di stampi.
Az Ön kiemelkedő partnere a szerszámgyártásban.


