
KOMPAKTOWY
#2

KNARR.comWasz silny i zaufany partner w branży budowy form wtryskowych.



GOTOWE SYSTEMY 
WYPYCHACZY

 Indywidualne dostosowanie do twoich wymagań
  Długość gotowego montażu (+/- 0,01 mm)
  Obróbka konturów zgodnie ze specyfikacją
  Bardzo precyzyjne grawerowanie dzięki  
najnowocześniejszemu sterowaniu  
laserowemu

Długość montażowa Wykonanie kształtu wg rysunku Usługa grawerowania 

  Średnica wewnętrzna stożkowa zmniejsza 
zużycie trzonu wypychacza 
  Zwiększona produktywność i  
minimalizuje ryzyko złamania
  Standardowe długości do 1000 mm
  Zwiększona stabilność
  Mniej przestojów i dłuższa żywotność
  Łatwiejszy montaż pakietu wypychacza

WYPYCHACZE TULEJOWE 
BEZSTOPNIOWE

GOTOWE DO 

MONTAŻU



300111  300111DLC  300414

39111  39111DLC  39414

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

NOWY
SWORZEŃ PRZYTRZYMUJĄCY WLEWEK
Z PODCIĘCIEM I ZABEZPIECZENIEM PRZED  
PRZEKRĘCENIEM

  Podcięcie utrzymuje wlewki na miejscu
  Dostarczone gotowe do użycia
  Kontur można stosować do wszystkich  
tworzyw sztucznych
  Krótkie terminy produkcji / dostawy
  Grawerowanie na życzenie 
  Dane CAD dostępne online
  Hartowany – DLC – azotowany / oksydowany

  Precyzyjne pozycjonowanie i  
zabezpieczenie przeciw przekręcaniu się 
dzięki dwustronnym spłaszczeniom
  Dostępne również w wersji naprawczej z 
wymiarami o tej samej przestrzeni montażowej
  Dostępne z magazynu w wielu 
wymiarach do długości 800 mm
  Ukosowanie obwodowe jako wstępne 
centrowanie dla łatwego i szybkiego montażu
  Hartowany – DLC – azotowany / oksydowany

WYPYCHACZ Z ZABEZPIECZENIEM 
PRZED PRZEKRĘCANIEM
I NAPROWADZENIEM

125-800 mm

2-20 mm

3-12 mm

  Rodzaje materiałów: HSS, hartowane, 
azotowane-oksydowane
  Standardowe promienie naroża: R 0,2 lub R 0,1
  Promienie narożne w dwóch klasach tolerancji  
Standard: +0,02 / Precyzja: +0.005 mm
  Wypychacz płaski w wydłużoną częścią 
płaską z promieniami i bez promieni
  Wypychacz blokowy do wszechstronnych 
zastosowań
  Opcjonalna powłoka DLC dostępna natychmiast
  Specjalne projekty zgodnie z rysunkiem

WYPYCHACZE PŁASKIE
DOSTĘPNE NOWE WYMIARY 800 

NOWYCH 

ROZMIARÓW

GOTOWE DO 
MONTAŻU



461000

462000

NOWY

NOWY
NAPĘD ZĘBATKOWY
DO FORM PIĘTROWYCH

  Bardzo kompaktowa konstrukcja – oszczędza ponad  
30 % miejsca w porównaniu z podobnymi produktami
  Wstępnie zmontowane jednostki umożliwiają łatwy i 
szybki montaż
 Ekonomiczne rozwiązanie systemowe
 Usługa przycinania na żądaną długość 

NAPĘD SPIRALNY
DO FORM PIĘTROWYCH

  Bardzo kompaktowa konstrukcja
  Specjalna geometria wrzeciona umożliwia przenoszenie dużego 
obciążenia
  Mniejsza przestrzeń wymagana na formie pozwala na  
zastosowanie robotów i/ lub dodatkowej jednostki wtryskowej
  Wstępnie zmontowane jednostki umożliwiają łatwy i szybki montaż
  Nadaje się do narzędzi szybkoobrotowych
  Możliwość elastycznej adaptacji (usługa przycinania  
do żądanej długości)
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NOWY

  Dostępne w różnych standardowych długościach 
 Można skrócić do żądanej długości
 Szybka dostawal dzięki wysokiej dostępności 

LISTWY PROWADZĄCE
DO ELEMENTÓW SUWAKOWYCH

LISTWA PROWADZĄCA, BOCZNA
 Dostępne z różnymi rozstawami otworów (25 mm/50 mm)
  Optymalne właściwości ślizgowe pracy na sucho  

dzięki powłoce DLC
  Dodatkowe rowki smarne

LISTWA PROWADZĄCA, ŚRODKOWA 
  Idealna do złożonych lub dużych konstrukcji suwakowych
 Prowadzenie w przypadku rozszerzalności temperaturowej
  Optymalne właściwości ślizgowe pracy na  

sucho dzięki powłoce DLC
  Dodatkowe rowki smarne

LISTWA PROWADZĄCA, KSZTAŁT T
 Precyzyjne prowadzenie suwaka przy ograniczonej powierzchni
  Bez konieczności prowadzenia bocznego
  Optymalne właściwości ślizgowe pracy na sucho dzięki powłoce DLC
  Dodatkowe rowki smarne

LISTWA PRZESUWNA
  Optymalne właściwości ślizgowe pracy na  

sucho dzięki powłoce DLC
  Dodatkowe rowki smarne
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 295140/2

SUWAKI
DO KLASYCZNEGO 
ROZFORMOWYWANIA PODCIĘĆ

SUWAKI SPECJALNE

  Ponad 30 rodzajów w naszym standardowym  
asortymencie
  Dostępne w wersji jednoczęściowej lub jako 

oszczędzająca miejsce trójdzielna część górna
 Droga suwaka: 2,7 mm - 17,25 mm
  Suwak dostępny również jako półfabrykat  

(bez odsadzenia, bez gwintu)

PRODUKUJEMY SUWAKI I ELEMENTY 
SUWAKÓW WEDŁUG SPECYFIKACJI 
KLIENTA.

ZATRZASKI
DO KAŻDEGO SUWAKA!

 Zróżnicowane projekty dla różnych wymagań
  Duża siła trzymania nawet w przypadku dużych i ciężkich suwaków
  Zastosowania wysokotemperaturowe do 250 °C

 295151

 295140/1

 295129

 295161



542040

51058 51300

NOWY
PROWADNICA PŁASKA
DLA WIĘKSZYCH WYMAGAŃ

  Prosta obróbka i montaż 
  Szeroki asortyment dostępny z magazynu
  Optymalne właściwości ślizgowe pracy na sucho dzięki powłoce DLC
  Dodatkowe rowki smarne
  Dostępne w zestawie lub jako pojedyncze części

PŁYTKA  
DOCISKOWA/ 
REGULACYJNA

  Efektywne i oszczędzające miejsce pozycjonowanie 
pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni 
   Zapewnia dokładną równoległość narzędzia 
w stosunku do pełnego rozmiaru płyty 
  Łatwy montaż
  Ułatwiony demontaż dzięki zintegrowanym 
narożnikom do podnoszenia

KLIN  
USTALAJĄCY

  Pozycjonowanie i mocowanie wkładki formy
  Łatwiejszy montaż i demontaż wkładki formy
   Jeden lub dwa wysuwane gwinty (w zależności od 
długości)

System F/K

26-80 mm

30-80 mm

60-150 mm

80-160 mm

542042

542041



KNARR.comWasz silny i zaufany partner w branży budowy form wtryskowych.

KNARR VERTRIEBS GMBH  
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts 
Germany

Telefon +49 9252 9993-500
Fax +49 9252 9993-33
E-Mail sales.pl@knarr.com

Prawo do błędów drukarskich, prawo do zmiany cen oraz modyfikacji produktów zastrzeżone. 
Nasze ogólne warunki handlowe na stronie internetowej – www.knarr.com
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GOTOWE  
OBROBIONE PŁYTY

  Obróbka płyt do  
1.500 x 2.000 x 500 mm
  Ciężar detalu do  

max. 5.000 kg
  Wiercenie głębokich otworów 

do Ø 30 mm przy głębokości 
wiercenia 1.250 mm

SZLIFOWANIEWIERCENIE GŁĘBOKICH 
OTWORÓW

FREZOWANIE/
WIERCENIE

OBRÓBKA 
ELEKTROEROZYJNA

Zapytanie Oferta Wykonanie DostawaZamówienie


