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PŘIPRAVENA  

K INSTALACI

TECHNOLOGIE VYHAZOVÁNÍ 
PŘIPRAVENA K INSTALACI

 Individuální přizpůsobení vašim požadavkům
  Dokončená instalační délka (+/- 0,01 mm)
  Zpracování kontury podle vašich požadavků
  Velmi přesné kontury pomocí nejmodernějšího 
laserového řízení

Montážní délka Obrábění kontur Gravírování

  Zužující se vnitřní průměr snižuje opotřebení 
vyhazovacího kolíku 
  Zvýšená produktivita a minimalizované  
riziko poškození
  Standardní délky do 1000 mm
  Zvýšená stabilita
  Méně odpadu a menší prostoje
  Snadnější montáž vyhazovacího paketu

BEZ STUPŇOVÉ  
TRUBKOVÉ VYHAZOVAČE



300111  300111DLC  300414

39111  39111DLC  39414

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

NOVĚ
ZAJIŠŤOVACÍ KOLÍK
S PODŘÍZNUTÍM A OCHRANOU PROTI POOTOČENÍ

  Podříznutí drží přetoky na minimu
  Hotový díl připraven k instalaci
  Lze použít pro všechny Typy plastů
  Krátké výrobní / dodací lhůty
  Volitelné gravírování 
  Data CAD jsou k dispozici online
  Kalený - DLC - nitridovaný / oxidovaný

  Přesná poloha a ochrana proti otočení 
broušené po obou stranách
  Rozměry pro opravy se stejným  
instalačním prostorem
  V mnoha dimenzích až  
do délky 800 mm skladem
  Obvodové zkosení jako předstředění 
pro snadnou a rychlou instalaci
  Kalený - DLC - nitridovaný / oxidovaný

VYHAZOVACÍ KOLÍK S 
OCHRANOU PROTI POOTOČENÍ A 
PRE-CENTROVÁNÍM

125-800 mm

2-20 mm

3-12 mm

  Druhy materiálů:  
HSS, kalený,  nitridováný -oxidovaný
  Standardní poloměry rohů: R 0,2 nebo R 0,1
  Rohové poloměry ve dvou třídách tolerance  
Standard: +0,02 / Přesnost: +0.005 mm
  Plochý vyhazovač s extra dlouhým listem s 
poloměry rohů i bez nich
 Krychlový vyhazovač pro univerzální aplikace
  Volitelný DLC povlak je k dispozici okamžitě
  Speciální provedení dle výkresu

PLOCHÝ VYHAZOVAČ
NOVÉ ROZMĚRY K DISPOZICI 800 

NOVÝCH 
VELIKOSTÍ

PŘIPRAVENA 
K INSTALACI



461000

462000

NOVĚ

NOVĚ

POHON OZUBENÝCH KOL A PASTORKŮ
PRO ETÁŽOVÝ SYSTÉM

  Velmi kompaktní design – více než 30% úspora místa 
srovnatelným produktům
  Rychlá a snadná montáž předem smontované jednotky
 Nákladově efektivní systémové řešení
 Zkraťte na požadovanou délku  

ZÁVITOVÝ POHON
PRO ETÁŽOVÝ SYSTÉM

  Kompaktní design
  Speciální geometrie vřetena umožňuje vysoký přenos zatížení
  Malý prostor potřebný pro formu umožňuje použití robotů a /  
nebo přídavné vstřikovací jednotky
  Rychlá a snadná montáž předem smontované jednotky
  Vhodné pro vysokorychlostní nástroje
 Možnost flexibilního přizpůsobení (požadovaná délka)
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NOVĚ

  K dispozici jsou různé standardní délky 
  Je možné individuální zkrácení na požadovanoudélku 
 Časová flexibilita díky vysoké dostupnosti zásob

VODICÍ LIŠTY
PRO POSUVNÍKY

VODICÍ LIŠTA, BOČNÍ 
 Dostupné různé vzdálenosti otvorů (25 mm/50 mm)
  Optimální klouzavost a vlastnosti za  

sucha dosažené povlakem DLC
  Další olejové drážky

VODICÍ LIŠTA, STŘEDOVÁ
  Ideální pro složité nebo velké vzory jezdců
 Vedení v případě teplotní expanze
  Optimální kluznosti a vlastnosti za  

sucha dosažené povlakem DLC
  Další olejové drážky

VODICÍ LIŠTA, FORMA T
 Přesné vedení posuvníku s malými nároky na prostor
  Není nutné boční vedení
  Optimální kluznost a vlastnosti za sucha dosažené povlakem DLC
  Další olejové drážky

POSUVNÁ LIŠTA
  Optimální kluznost a vlastnosti za  

sucha dosažené povlakem DLC
  Další olejové drážky
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 295140/2

POSUVNÉ PRVKY
PRO KLASICKÉ ODFORMOVÁNÍ 
ŽEBROVÁNÍ

SPECIÁLNÍ POSUVNÍKY

  Více než 30 typů v našem standardním sortimentu
  K dispozici jako jednodílný nebo jako prostorový 

úsporný tripartitní horní díl
 Dráha posuvu: 2,7 mm - 17,25 mm
  Posuvník je k dispozici také jako polotovar  

(bez výstupku, bez závitu)

VYRÁBÍME POSUVNÍKY A PRVKY  
JEZDCE PODLE VAŠICH SPECIFIKACÍ.

POSUVNÉ ZÁPATKY
PRO KAŽDÝ POSUVNÍK!

 Rozmanité designy pro různé požadavky
  Vysoké přídržné síly i pro velké, těžké jezdce
  Aplikace pro vysoké teploty do 250 °C

 295151

 295140/1

 295129

 295161



542040

51058 51300

NOVĚ
PLOCHÉ VEDENÍ
PRO ZVÝŠENÉ NÁROKY 

  Jednoduché obrábění a montáž 
 Rozsáhlý sortiment k dispozici ze skladu
  Optimální kluznost a vlastnosti za sucha dosažené povlakem DLC
  Další olejové drážky
  K dispozici jako sada nebo jako jednotlivé díly

PŘÍTLAČNÁ/ 
VYROVNÁVACÍ 
DESKA

  Efektivní a prostorově úsporné umístění umožňuje 
maximální využití prostoru 
  Zaručuje přesnou rovinost nástrojenástroje s 
celou velikostí desky 
  Jednoduché časově úsporné opracovaní
  Usnadněná demontáž pomocí integrovaných 
vybrání na rozích

USTAVOVACÍ  
KLÍN

  Umístění a upevnění vložky formy
  Snadnější montáž a demontáž vložky formy
   Jeden nebo dva vytahovací závity  
(v závislosti na délce)

Systém 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

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

Tiskové chyby a změny cen a produktů vyhrazeny.
Naše všeobecné obchodní podmínky najdete na našich webových stránkách: www.knarr.com
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DESKY S KOMPLETNÍM 
OPRACOVÁNÍM

  Opracování desek do  
1.500 x 2.000 x 500 mm
  Hmotnost obrobku do  

max. 5.000 kg
   Vrtání hlubokých otvorů až do  

Ø 30 mm při hloubce vrtání 
1.250 mm

BROUŠENÍHLUBOKÉ VRTÁNÍFRÉZOVÁNÍ/VRTÁNÍ ERODOVÁNÍ

Dotaz Nabídka Výroba DodávkaObjednavka


