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UITWERPTECHNOLOGIE –
GEREED VOOR MONTAGE

 Individuele aanpassing aan uw eisen
  Afgewerkte inbouwlengte (+/- 0,01 mm)
  Contourbewerking volgens uw specificaties
  Uiterst nauwkeurige gravures dankzij  
geavanceerde laserbesturing

Inbouwlengte Contouren bewerken Graveren

  Taps toelopende binnendiameter  
vermindert schade aan de uitwerppin 
  Verhoogde productiviteit en minimaal  
risico op breuk
  Standaard lengten tot 1000 mm
  Verhoogde stabiliteit
  Minder stilstandtijd en langere levensduur
  Vereenvoudigde montage van het 
uitwerperpakket

TRAPLOZE
UITWERPERHULZEN

KANT EN 
KLAAR



300111  300111DLC  300414

39111  39111DLC  39414

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

NIEUW
SPRUWBORGPEN
MET ACHTERSNIJDING EN  
VERDRAAIBEVEILIGING

 Achtersnijding houdt spruwlopers tegen
  „Gebruiksklaar“ geleverd
  Contour kan voor alle kunststoffen  
worden gebruikt
  Korte productie-/levertijden
  Graveren optioneel 
  CAD-gegevens online beschikbaar
  Gehard – DLC – genitreerd/geoxideerd

  Exacte positie en verdraaibeveiliging 
door vlakken aan beide zijden
  Reparatiematen met dezelfde montageruimte
  Lengte van 80 mm beschikbaar op voorraad
  Rondom lopende schuine zijde als pre-centrering
  Gehard – DLC – genitreerd/geoxideerd

UITWERPERPEN MET  
VERDRAAIBEVEILIGING  
EN PRE-CENTRERING

125-800 mm

2-20 mm

3-12 mm

  Materiaalsoorten: HSS,  
gehard, genitreerd-geoxideerd
  Standaard hoekradii: R 0,2 of R 0,1
  Hoekradii in twee tolerantieklassen  
Standaard: +0,02 / Precisie: +0.005 mm
  Met lang blad, met of zonder hoekradii
 Blokuitwerpers voor diverse toepassingen
  Optionele DLC-coating direct verkrijgbaar
  Speciale uitvoeringen volgens tekening

VLAKUITWERPERS
NIEUWE AFMETINGEN BESCHIKBAAR 800 

NIEUWE 
MATEN

KANT EN 
KLAAR



461000

462000

NIEUW

NIEUW

TANDBEUGEL
VOOR ETAGEMATRIJZEN

  Zeer compact ontwerp – bespaart meer dan 30% ruimte 
ten opzichte van vergelijkbare producten
  Eenvoudige en snelle installatie dankzij  
voorgemonteerde eenheden
 Kostenefficiënte systeemoplossing
 Snijservice: gesneden op de gewenste lengte  

SPIRAALTRANSMISSIES
VOOR ETAGEMATRIJZEN

  Zeer compact ontwerp
  Hoge belastingscapaciteit dankzij de speciale spindelvorm
  Door de geringe benodigde ruimte op het gereedschap is  
het gebruik van robots en/of een extra inspuitunit mogelijk
  Eenvoudige en snelle installatie dankzij voorgemonteerde eenheden
  Geschikt voor gereedschap dat op hoge snelheden werkt
 Flexibel aanpasbaar (op maat gesneden dankzij onze snijservice)

200 °Cm
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200 °Cm
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.

20-250 

max. 800 mm



NIEUW

  Er zijn diverse standaardmaten beschikbaar 
  Afkorten tot gewenste lengte mogelijk 
 Flexibele levering dankzij grote voorraad 

GELEIDERAILS
VOOR SCHUIVEN

GELEIDINGSLIJST, LATERAAL
 Verkrijgbaar met verschillende boorgatafstanden (25 mm/50 mm)
  Optimale glij- en droogloopeigenschappen  

dankzij de DLC-coating
  Extra oliegroeven

GELEIDINGSLIJST, GECENTREERD
  Perfect voor complexe of grote schuifontwerpen
 Geleiding in geval van temperatuurgerelateerde expansie
  Optimale glij- en droogloopeigenschappen  

dankzij de DLC-coating
  Extra oliegroeven

GELEIDINGSLIJST, T-VORM
 Precieze geleiding met geringe benodigde ruimte
  Geen zijgeleiding nodig
  Optimale glij- en droogloopeigenschappen dankzij de DLC-coating
  Extra oliegroeven

GLIJLIJST
  Optimale glij- en droogloopeigenschappen  

dankzij de DLC-coating
  Extra oliegroeven
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 295140/2

SCHUIFELEMENTEN
VOOR KLASSIEKE  
ONDERSNEDEN ONTVORMING

SPECIALE SCHUIVEN

  Meer dan 30 soorten in ons standaard assortiment
  Verkrijgbaar als eendelig of als ruimtebesparend 

driedelig bovendeel
 Schuifafstand: 2,7 mm - 17,25 mm
  Glijplaat ook als plano leverbaar (zonder step,  

zonder schroefdraad)

WIJ PRODUCEREN SCHUIVEN EN 
SCHUIFELEMENTEN VOLGENS UW 
SPECIFICATIES.

SCHUIFHOUDERS
VOOR ELKE SCHUIF!

 Diverse ontwerpen voor verschillende eisen
  Hoge houdkrachten, zelfs voor grote, zware schuiven
  Toepassingen bij hoge temperaturen tot 250 °C

 295151

 295140/1

 295129

 295161



542040

51058 51300

NIEUW
VLAKKE GELEIDING
VOOR EXTRA TOEPASSINGEN

  Eenvoudige bewerking en montage 
  UItgebreid assortiment, direct uit voorraad leverbaar
  Optimale glij- en droogloopeigenschappen dankzij de DLC-coating
 Extra oliegroeven
  Verkrijgbaar als set of als losse onderdelen

DRUK-/ 
AFSTELPLAAT

  Effectieve en ruimtebesparende positionering 
maakt een zo groot mogelijk oppervlaktegebruik 
mogelijk 
  Garanderen een exacte gereedschapparalleliteit 
over de volledige plaatgrootte 
  Eenvoudige montage
  Gemakkelijkere demontage door geïntegreerde 
verwijderhoeken

POSITIONERINGS- 
WIG

  Plaatsen en monteren van het matrijsinzetstuk
  Gemakkelijkere montage en demontage  
van het matrijsinzetstuk
  Een of twee extraktie draden  
(afhankelijk van de lengte)

System F/K

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

Telefoon +49 9252 9993-500
Fax +49 9252 9993-33
E-Mail sales.nl@knarr.com

Onder voorbehoud van drukfouten, en prijs- en productveranderingen. 
De algemene voorwaarden vindt u op onze website – www.knarr.com
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PLATEN MED  
BEWERKING

  Bewerking van platen tot  
1.500 x 2.000 x 500 mm
  Werkstukgewicht tot  

max. 5.000 kg
  Diepgatboren tot Ø 30 mm bij 

een boordiepte van 1.250 mm

SLIJPENDIEPGATBORENFREZEN/BOREN ERODEREN

Aanvraag Offerte Productie LeveringBestelling


