
EXTRACTORI SCURTAȚI 
– GATA DE FOLOSIRE

KNARR.comPartenerul dvs. efi cient pentru fabricarea sculelor și matrițelor.



TEHNOLOGIA 

ARUNCĂTORULUI 

INDIVIDUAL

Aruncători cilindrici sau detalonați, lamelari sau tubulari, 
poansoane de tăiere: La cerere, adaptăm tehnologia de 
producție a aruncătorilor la necesitățile matriței sau ștanței 
dumneavoastră. Timpul dvs. de aprovizionare este redus la 
minimum prin livrarea de aruncători gata de folosire.

NOI LIVRĂM PRODUSE DE 
EXTRACȚIE GATA DE FOLOSIRE

 SOLUȚII SPECIALE 

Vă facem conturul dvs. și vă producem complet în funcție de 
datele dvs. Aruncătorii sunt scurtați și rectifi cați la toleranțele 
specifi cate. În funcție de domeniul de aplicare sau cerințe, 
oferim în mod opțional o acoperire DLC.

PRELUCRARE CONTUR



SERVICIUL NOSTRU DE TĂIERE 
PENTRU ARUNCĂTORI CILINDRICI ȘI TUBULARI

Lungimi  (mm)
10 – 35 36 – 300 301 – 500 501 – 800 801 – 1000 1001 – 1250

Formă Diametru  L-tol. 0,02 L-tol. 0,02 L-tol. 0,02 L-tol. 0,03 L-tol. 0,04 L-tol. 0,05
A+D 0,5 – 1,99 • •
A+D 2,00 – 8,00 • • • • • •
A+D 8,01 – 13,00 • • • • •
A+D 13,01 – 20,00 • • • • •
A+D > 20,00 • • • • •
CH • •
FA • •

Tubulari • • • •

În mașina de tăiere DUOSCHLIFF, piesele sunt scurtate într-o singură 
operație și apoi rectifi cate la dimensiunea dorită. Cu abilitatea și 
experiența potrivită, specialiștii noștri în servicii de tăiere ating o 
precizie de +/- 0,01mm. La cerere, adaptăm tehnologia de producție 
a aruncătorilor la necesitățile matriței sau ștanței dumneavoastră. 
Timpul dvs. de aprovizionare este redus la minimum prin livrarea de 
aruncători gata de folosire. 

PE SCURT
 Aruncători scurtați – gata de folosire
 Lungimi individuale
 Dimensiunea comenzii pornește de la 1 bucată
 Cea mai mare gamă de aruncători și aruncători tubulari

LUNGIMEA DE MONTARE

Controlul de ultimă generație al laserului permite gravarea de 
înaltă precizie. Chiar și structuri și marcaje fi ne pot fi  încorporate. 
Aproape toate materialele pot fi  prevăzute cu un marcaj durabil 
și rezistent la apă și la murdărie.

GRAVARE

GATA DE FOLOSIRE

aruncători gata de folosire. 

LUNGIMEA DE MONTARE

LUNGIMEA DE MONTARE

Lungimi  (mm)
801 – 1000 1001 – 1250

L-tol. 0,05

LUNGIMEA DE MONTARE

LUNGIMEA DE MONTARE

Lungimi  (mm)
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