Elektrický závitořez ZEL-M16
Elektrický závitořez je určený k řezání závitů M3-M16 jak do průchozích, tak i do slepých děr.
Stroj se skládá s pevného ramene, vzájemně spojených otočným kloubem s jehlovými ložisky.
Výkyvné rameno je vyvažováno plynovým tlumičem.
Vlastní závitořez je umístněný na konci výkyvného
ramene tak, že stále udržuje kolmost k obrobku.
Servo motor je řízen frekvenčním měničem.
Podle průměru závitu je možno otáčky motoru měnit jak pro řezání závitů tak i pro zpětný chod
Současně lze nastavit stoupání a hloubku řezaného závitu.
Stroj může pracovat jak v ručním, tak v poloautomatickém režimu.
K motoru je přes rychloupínací systém upínána závitovací hlavička s mech. spojkou.
Pro typizované dříky závitníků přísluší jednotlivé pouzdra s skluznou spojkou o uv. průměrech.
Parametry stroje:
Otáčky :
Kapacita závitování :
Elektrické napětí :
Pracovní rádius :
Součástí - pouzdra:
Hmotnost:
Osvědčení:

187/315 ot/min
Výkon motoru :
M3 – M16
Regulace otáček :
220V
Zdvih :
1000 mm
Nastavitelné otáčky :
M3, M4, M5, M6-8, M10, M12, M14, M16
23 kg
CE – Evropský technický standard

1.2 KW
plynulá 0 ⩫ 100%
600 mm
řezací a zpětný chod

Srážeč hran elektrický SHE-VAB03
Univerzální srážeč hran pro profesionální srážení hran se dvěma pracovními vřeteny pro srážení hran
v úhlovém vedení 15⁰ - 45⁰ a srážení dílců pod úhlem 45⁰
Frézy na obou vřetenech jsou s VBD.
Rychle přestavitelná velikost srážené hrany
Velikost srážené hrany 0-3 mm.
Masivní stabilní konstrukce s pojezdovými kolečky
zástavbová plocha 52 x 44 x 69 cm. Hmotnost 70kg.
Otáčky: 8500/12000 ot /min
Provozní napětí 380V, příkon 750W.
Osvědčení: CE-Evropský technický standard
Srážeč hran elektrický SHE-VAB05
Profesionální srážení hran s vedením v přesném
úhelníku. Fréza s VBD, hmotnost 38kg.
Srážená hrana (15⁰ - 45⁰ ) o velikosti 0-3mm.
Rozměr 54 x 39 x 30 cm,
provozní napětí-220V

Osvědčení:
CE-Evropský technický standard

Vzduchový závitořez VAT-1412
Závitořez vzduchový s pohyblivým ramenem
Kapacita závitování : M5 - M12
Pracovní rádius : 200 -1400mm
Otáčky: max 400 ot/mon
Hmotnost: 18kg
Volitené přísluš. Pouzdra M3, M4

Vážení obchodní přátelé,
AKCE: 1.2.2016 - 31.3.2016
dovolujeme si Vás oslovit s jarní AKČNÍ nabídkou na vybrané produkty z kategorie závitování a srážení hran.
Uvedené slevy poskytujeme do 31.3.2016
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Těšíme se na naši další spolupráci
www.strojnisveraky.cz
VABEX s.r.o.
http://shop.strojnisveraky.cz
Hlavní 74
vabex@strojnisveraky.cz
76310 Hvozdná u Zlína
mob. 00420 606438268, 00420 721983504

Do 31.3.2016 je stále platná další AKCE - a to na vybrané velikosti modulárních svěráků:
Kalený, broušený přesný modulární svěrák. Univerzální použití pro centra, frézky, vrtačky a brusky.
Součástí dodávky každého svěráku jsou vyrovnávací kameny 2x, upínky 4x, klika 1x.
Typ:
VMP-5
VMP-6
VMP-6B
VMP-6C
VMP-7B
VMP-7C
VMP-8C

Velikost:
125*150
150*200
150*300
150*400
175*300
175*400
200*400

Cena:
16.350,19.990
23.520,25.380,32.520,34.710,41.420,-

AKČNÍ cena:
12.950,15.550,18.520,19.850,25.220,26.310,30.950,-

Připravujeme také širokou nabídku náhradních čelistí k výše uvedeným modulárním svěrákům !!
Skladem jsou čelisti k nejprodávanějším svěrákům - ceny a velikosti jsou uvedeny na našem shopu.
Čelisti jsou kalené a broušené - http://shop.strojnisveraky.cz
Vybrané velikosti strojních svěráků s hydraulickým posilovačem:
VAF-8
Přesný hydraulický svěrák, univerzální použití pro obráběcí stroje, velký rozsah upínání.
Svěrák lze upnout na bok (pro upínání součástek na kant)
Šířka čelisti - 200, celková výška - 162, rozevření 0-300, váha - 80kg
Speciální systém přítlaku pohyblivé čelisti, kdy pohyblivá čelist
je při utáhnutí vždy tlačena do dna svěráku (nezvedá obrobek)
Součástí dodávky jsou vyrovnávací kameny 2x, upínky 4x, klika 1x.
VNC-160LH
Přesný hydraulický svěrák, univerzální použití pro obráběcí stroje, velký rozsah upínání.
Šířka čelisti - 160, celková výška - 148, rozevření 0-509 !!, váha - 77kg
Svěrák je zhotoven z tvárné litiny. Dno svěráku je indukčně kaleno
Součástí dodávky jsou vyrovnávací kameny 2x, upínky 4x, klika 1x.
Vybrané typy měřidel:
Příměrná deska VSG-12
včetně stojanu
Kontrolní granitová deska
stupeň přesnosti 0
rozměr 1000x630x150
hmotnost 285kg

Vážení obchodní přátelé,

Koncové měrky ocelové
VGB-112-0
Sada obsahuje 112 ks
St. přesnosti - 0
VGB-112-1
Sada obsahuje 112 ks
St. přesnosti - 1

Pasametr
NOVINKA: Digitální pasametr, rozsah 0-25mm,
přesnost 0.002mm, bez rotujícího vřetena,
výstup pro SPC data
3-dotykový dutinoměr
vč. kalibr. kroužku
měřící dotyky z tvrdokovu, přesnost 0.005mm.
20-25
3.980,25-30
4.220,30-40
4.640,40-50
5.350,SET (20-50)

AKCE: 1.2.2016 - 31.3.2016
dovolujeme si Vás oslovit s jarní AKČNÍ nabídkou na vybrané produkty z kategorie svěráky a měřidla
Uvedené slevy poskytujeme do 31.3.2016
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Těšíme se na naši další spolupráci
www.strojnisveraky.cz
VABEX s.r.o.
http://shop.strojnisveraky.cz
Hlavní 74
vabex@strojnisveraky.cz
76310 Hvozdná u Zlína
mob. 00420 606438268, 00420 721983504

