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EXTRACTORI SCURTAȚI –  
GATA DE FOLOSIRE 

 Adaptare individuală la cerințele dvs.
  Aruncători cu dimensiuni de montaj (+/- 0,01 mm)
 Prelucrarea conturului conform specificațiilor dvs.
  Gravuri de înaltă precizie prin control laser de 
ultimă generație

Lungimea de montare Prelucrare contur Marcare

  Designul interior conic reduce uzura  
pe știftul ejectorului 
  Productivitate crescută și risc minim de rupere
  Lungimi standard până la 1000 mm
  Stabilitate crescută
  Mai puține perioade de oprire și o  
durată de viață mai lungă a matrițelor 
  Asamblare mai ușoară a pachetului  
de aruncare

ARUNCĂTORI TUBULARI 
FĂRĂ TREAPTĂ

GATA DE  
UTILIZARE



300111  300111DLC  300414

39111  39111DLC  39414

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

NOU
ARUNCĂTOR DE SUSȚINERE A DIUZEI
CU SUBTĂIERI ȘI SIGURANȚĂ ANTI-RĂSUCIRE

  Subtăierea menține cursorii diuzei pe poziție
  Livrate gata de utilizare
  Conturul poate fi utilizat pentru toate materialele plastice
  Timp scurt de producție / livrare
  Gravare opțională
  Date CAD disponibile online
  Călit - DLC - nitrurat / oxidat

  Poziție precisă și siguranță anti-răsucire 
prin suprafețe față-verso (fără distorsiuni)
  Sunt disponibile dimensiuni de înlocuire cu 
același spațiu de montare
  Până la 800 mm lungime, disponibili din stoc
  Circumferință ovală ca precentrare 
pentru o instalare ușoară și rapidă
  Călit – DLC – nitrurat / oxidat

ARUNCĂTOR CU SIGURANȚĂ  
ANTI-RĂSUCIRE ȘI  
PRE-CENTRARE

125-800 mm

2-20 mm

3-12 mm

  Tipuri de materiale: HSS, întărit, nitrurat - oxidat
  Raze pe mucchi standard: R 0,2 sau R 0,1
  Razele pe muchii în două clase de toleranță
Standard: +0.02 / Precizie: +0.005
  Aruncătoarele lamelare cu lamă lungă cu și fără 
raze pe muchii 
  Aruncătoarele bloc pentru aplicații versatile
  Acoperire DLC opțională disponibilă imediat
  Modele speciale conform desenelor

ARUNCĂTORI LAMELARI
SUNT DISPONIBILE NOI DIMENSIUNI 800 DE 

DIMENSIUNI 
NOI

GATA DE  
FOLOSIRE



461000

462000

NOU

NOU

CREMALIERĂ
PENTRU MATRIȚE ETAJATE

  Design foarte compact - se salvează mai mult de 30 % 
spațiu comparativ cu alte produse similare
  Unitățile pre-asamblate permit montarea ușoară și rapidă
  Soluție de sistem eficientă din punct de vedere al costurilor
  Serviciul de tăiere la lungimea dorită inclus  

AX SPIRALAT
PENTRU MATRIȚE ETAJATE

 Design foarte compact
 Geometria specială a axului permite transferul de sarcină mare
  Spațiul necesar redus cu matrița deschisă oferă opțiunea de a folosi 
roboți și / sau o unitate de injecție suplimentară
 Unitățile pre-asamblate permit montarea ușoară și rapidă
  Potrivit pentru matrițe de mare viteză
  Adaptare flexibilă posibilă (serviciu personalizat de tăiere la dimensiune)

200 °Cm
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.
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200 °Cm
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.

20-250 

max. 800 mm



NOU

  Sunt disponibile diferite lungimi standard
  Tăiere la lungimea dorită posibilă, la cerere
  Livrare flexibilă datorită disponibilității mari a stocului

ȘINE DE GHIDARE
PENTRU BACURI

ȘINĂ DE GHIDARE, LATERALĂ
 Distanțe diferite de găuri disponibile (25 mm / 50 mm)
  Proprietăți optime de alunecare și funcționare  

uscată obținute prin acoperirea DLC
 Caneluri suplimentare pentru ulei

ȘINĂ DE GHIDARE, CENTRATĂ
  Ideal pentru bacuri complexe sau mari
  Ghidare în caz de expansiune datorată temperaturii
  Proprietăți optime de alunecare și funcționare  

uscată obținute prin acoperirea DLC
  Caneluri suplimentare pentru ulei

ȘINĂ DE GHIDARE, FORMA T
 Ghidare precisă a bacului cu spațiu necesar redus
 Nu este necesară o ghidare laterală
 Proprietăți optime de alunecare și funcționare uscată obținute prin acoperirea DLC
 Caneluri suplimentare pentru ulei

ȘINĂ DE GLISARE
  Proprietăți optime de alunecare și funcționare  

uscată obținute prin acoperirea DLC
 Caneluri suplimentare pentru ulei

 282500 282500

285000

282540

282550

282540

282520

282530

 285000

 285040

 282540

 282520

 282530



 295140/2

ELEMENTE GLISANTE
PENTRU DEMULAREA SUBTĂIERII 
CLASICE

BACURI SPECIALE

  Peste 30 de tipuri în portofoliul nostru  standard
  Disponibil ca piesă individuală sau, pentru economie 

de spațiu, ca piesă superioară tripartită
  Cursă glisare: 2,7 mm - 17,25 mm
  Ansamblul bac este de asemenea disponibil ca 

semifabricat (fără pas, fără filet)

PRODUCEM BACURI ȘI ELEMENTE  
GLISANTE CONFORM SPECIFICAȚIILOR 
DUMNEAVOASTRĂ.

OPRITOARE DE BACURI
PENTRU FIECARE TIP DE BAC!

 Proiecte diverse pentru cerințe diferite
 Forțe de retenție ridicate chiar și pentru bacuri mari și grele
 Pentru aplicații la temperaturi ridicate până la 250 °C

 295151

 295140/1

 295129

 295161



542040

51058 51300

NOU
GHIDAJ PLAT
PENTRU CERINȚE SPORITE

  Prelucrare și montare simple
  Gama extinsă disponibilă din stoc
  Proprietăți optime de alunecare și funcționare  
uscată obținute prin acoperirea DLC
  Caneluri suplimentare pentru ulei
  Disponibil ca set sau ca piese individuale

PLĂCUȚĂ  
PRESIUNE/
REGLAJ

  Poziționarea eficientă și spațioasă permite 
utilizarea maximă a spațiului 
  Asigură paralelismul exact al sculei  
pe întreaga dimensiune a plăcii
  Instalare ușoară
  Demontarea facilitată prin colțurile  
integrate de ridicare

PANĂ 
ÎNCHIDERE

  Poziționarea și fixarea inserției matriței
  Asamblarea și demontarea mai  
ușoară a inserției matriței
  Unul sau două fire de extragere (în funcție de lungime)

Sistem F/K

26-80 mm

30-80 mm

60-150 mm

80-160 mm

542042

542041



KNARR.comPartenerul dvs. eficient pentru fabricarea sculelor și matrițelor.

KNARR VERTRIEBS GMBH  
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts 
Germany

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

Erorile de imprimare, modificările de preț și de produs sunt rezervate. 
Puteți găsi termenii și condițiile generale pe website-ul nostru – www.knarr.com
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PLĂCI 
PRELUCRATE

  Prelucrarea plăcilor până la  
1.500 x 2.000 x 500 mm
   Greutatea piesei până la  

max. 5.000 kg
  Găurire adâncă, până la  

Ø 30 mm, la o adâncime  
de găurire de 1.250 mm

RECTIFICAREEROZIUNEFREZARE GĂURIRE ADÂNCĂ

Cerere Oferta Fabricație LivrareComandă




