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HASZNÁLATRA
KÉSZ KIDOBÓK

Beépítési hossz Kontúrmegmunkálás Felirat készítés

  Kúpos aláfúrással a sérülés veszély 
csökkentésére érdekében
  Megnövelt termelékenység – csökkentett 
sérülésveszély mellett
  Szabványos legnagyobb csőkidobó kidobó 
hossz 1000 mm
  Megnövelt stabilitás
  Kevesebb kieső idő - a karbantartási idők 
közötti gyártási ciklusok megnövekedése
  A szerelt kilökő köteg könnyebb szerelése

CSŐKIDOBÓ KÚPOS 
ALÁFÚRÁSSAL

HASZNÁLATRA

KÉSZ
  A követelmények szerinti felhasználás maximális 
beépítési szabadsággal
  Szállítás - igény szerinti beépítési hosszúságra 
vágva  (+/- 0,01 mm)
  Vevői igény szerinti kontúr felületek kialakításával
  Fazon kialakítása  nagy pontosságú  
lézer gravírozással



300111  300111DLC  300414

39111  39111DLC  39414

32151  32161  32171DLC  32181DLC  32141  32141DLC  32121  32121DLC  32581  32571  326141

ÚJ 
FARKASFOGAS BEÖMKŐCSONK KIHÚZÓ
ELFORDULÁS ELLENI BIZTOSÍTÁSSAL

  Az alámetszés tartja a beömlőt a megfelelő pozícióban
  Használatra kész állapotban történik a szállítás
  Bármilyen műanyaghoz használható kontúr
  Rövid gyártási és szállítási idő
  Feliratozás vevői igény szerint
  CAD-adatok online elérhetőek
  Edzett állapotban DLC bevonattal
vagy nitridált /oxidált felülettel szállítjuk

  Pontos pozíció és elfordulás elleni
biztosítás kétoldalas felületeken
(nincs torzítás)
  Javítóméretek ugyanazzal a beépítési hellyel
  800 mm hosszig raktárról elérhető
  Körkörös ferde vonal, mint az előtérbeállítás
a könnyű és gyors telepítéshez
  Edzett – DLC – nitridált / oxidált

KIDOBÓ ELFORDULÁS  
ELLENI BIZTOSÍTÁSSAL ÉS 
KÖZPONTOSÍTÁSSAL

125-800 mm

2-20 mm

3-12 mm

  Anyagminőség: Gyorsacél, edzve, nitridált-
oxidált felülettel
  Éllekerekítéssel: R 0,2 vagy R 0,1 mm
  Éllekerekítés, szabvány szerint két
tűrésosztályban : +0,02 (normál) / +0.005
(nagy pontosságú)
  Hossz beállítás éllekerekítéssel és
éllekerekítés nélkül
  Blokk kidobók sokoldalú felhasználásra
  Választható  DLC-bevonattal
  Kérhető rajz szerinti egyedi kilökők gyártás

LAPOS KIDOBÓ
ÚJ MÉRETEK ELÉRHETŐEK

800 
ÚJ MÉRET

HASZNÁLATRA

KÉSZ



461000

462000

ÚJ 

ÚJ 

FOGASLÉC MEGHAJTÁS
ETAGE/EMELETES SZERSZÁMOKHOZ

  Igen jó helykihasználású szerkezet – több mint 30%-kal 
kevesebb helyet igényel, mint a hasonló  
feladatot ellátó hasonló termékek.
  A szerelt egységnek egyszerű a kezelése és a beépítése
  Költséghatékony rendszer
  A teljes hossz igény szerint beállítható 

HAJTÁS NAGY EMELKEDÉSŰ MENETES ORSÓVAL
ETAGE/EMELETES SZERSZÁMOKHOZ

  Igen jó helykihasználású szerkezet
  Nagy emelkedésű menetes orsóval működtetve - nagy  
terheléseket visel el
  A forma kis helyet igényel, robotok és / vagy egy további  
befecskendező egység használatát is lehetővé téve.
  A szerelt egységnek egyszerű a kezelése és a beépítése
  Jól használható a gyors járású szerszámokhoz
  Az orsó hosszát a löket nagyságához igazíthatjuk
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ÚJ 

  Szabványos hosszúságokban
  A kívánt hosszúságra rövidíthető
  Időbeli rugalmasságunk a nagy raktárkészletnek köszönhető

VEZETŐ LÉCEK
CSÚSZKÁHOZ

OLDALVEZETŐ LÉC
  Különböző szabványos furattávolságokkal készülnek (25 mm/50 mm)
 Optimális csúszásteljesítmény kenés nélkül DLC bevonattal
 Lehetőség zsírzóhornyok kialakítására

VEZETŐ LÉC, KÖZÉPSŐ
  Ideális a bonyolult vagy nagyméretű csúszkakonstrukciókhoz
  Tervezésnél illetve  beépítésnél a hőtágulást figyelembe kell venni
  Optimális csúszásteljesítmény kenés nélkül DLC bevonattal
  Lehetőség van zsírzóhornyok kialakítására

”T” ALAKÚ VEZETŐ LÉC
 Pontos csúszkavezetés kis helyigénnyel
 Oldalvezetést nem igényel
 Optimális csúszásteljesítmény kenés nélkül DLC bevonattal                                                                      
 Lehetőség van zsírzóhornyok kialakítására

CSÚSZÓ LÉC
  Optimális csúszásteljesítmény kenés nélkül DLC bevonattal
  Lehetőség van zsírzóhornyok kialakítására
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 295140/2

CSÚSZKA ELEM
A HAGYOMÁNYOS 
ALÁMETSZÉSEK KIFORMÁZÁSÁRA

SPECIÁLIS CSÚSZKA

  Standard programunkban több mint 30 féle szabvá-
nyos variáció található
  Egyrészes vagy helytakarékos, háromrészes felsőrészes
  Csúszkaút: 2,7 mm - 17,25 mm
  Csúszka elérhető alapkiépítésben felfogó menetek 

és/vagy lépcsők nélkül

CSÚSZKÁK ÉS CSÚSZKA-ALKATRÉSZEK 
GYÁRTÁSA VEVŐI IGÉNY  
SZERINT.

CSÚSZKABIZTOSÍTÁS
MINDEN CSÚSZKÁHOZ!

  Különböző szabványos beépítési formák a különböző 
követelményeknek megfelelően
 Nagy tartóerő nagyméretű, nehéz csúszkákhoz is
 Alkalmazható magas hőmérsékleti körülmények között is 250 °C-ig
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ÚJ 
LAPOS VEZETÉK
MAGAS TERHELÉSI ÁS PONTOSSÁGI KÖVETELMÉNYKHEZ

  Egyszerű helykialakítás és beszerelés
  Számtalan termék raktárról elérhető
  Optimális csúszásteljesítmény kenés nélkül DLC bevonattal
  Lehetőség van zsírzóhornyok kialakítására
  Elérhető készletben vagy alkatrészenként

ÜTKÖZŐELEM

   Lehetővé teszi a határozott és helytakarékos 
pozicionálást a felületek legjobb kihasználásával
  Garantálja a szerszámlapok párhuzamosságát  
a szerszámlapok teljes hosszában
  Könnyű elkészítés
  Szerelési segítség a szerelő vasnak  
megfelelő sarok lemunkálásával

ZÁRÓÉK

  A szerszámbetét pozicionálása és rögzítése
  A formabetétek könnyebb be és kiszerelése
  Egy vagy két szerelő/kihúzó menettel (hosszfüggő)

F/K Rendszer

26-80 mm

30-80 mm

60-150 mm

80-160 mm

542042

542041
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KNARR VERTRIEBS GMBH  
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts 
Germany

Telefon +49 9252 9993-500
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E-Mail sales.hu@knarr.com

Az esetleges nyomtatási vagy fordítási hibákért nem vállalunk felelősséget. 
Fenntartjuk az árváltozások és termékmódosítás jogát.

Általános üzleti feltételeinket megtalálja honlapunkon: www.knarr.com
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MEGMUNKÁLT 
LAPOK

  A lapok megmunkálása  
1500 x 2000 x 500 mm-ig
   A munkadarab súlya  

max. 5.000 kg
  Hosszlyuk fúrás Ø 30 mm-ig 

1250 mm-es fúrási mélységnél

KÖSZÖRÜLÉSHOSSZLYUKFÚRÁSMARÁS/FÚRÁS SZIKRAFORGÁCSOLÁS

Árajánlat kérés Árajánlat adás Gyártás KiszállításMegbízás




