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PLATEN & STAVENOmvangrijke platenuitbreiding

F 50 vormplaten: 
Diverse afmetingen werden uitgebreid met de plaatdikten 

17, 106, 116, 136 en 196 mm.

P-Normplaten:
De nieuwe lengte 746 mm is in de materiaalsoorten  

1.1730, 1.2085, 1.2311 en 1.2312 voor de breedten  

396 tot 546 mm verkrijgbaar.

N-Normstaven in materiaalsoort 1.2083 ESU

Nieuw in het assortiment zijn N-Normstaven in de lengte 500 mm  

met diverse breedten en dikten. Dit materiaal is perfect geschikt  

voor het verwerken van corroderend werkende kunststof.

MEER DAN 

170 NIEUWE 

AFMETINGEN



Overige  
aanraders

E 6800 Verwarmingspatroon

De verwarmingspatronen zijn precies bruikbaar, daar waar  

een extra warmtebron in de matrijs nodig is.

 » Een perfect afgestemd verwarmingsvermogen creëert het  

beste uitgangspunt voor een lange levensduur

 » Hoge maatvastheid voor de diameters 8, 10, 12,5 en 16 mm

 » De aansluitlengte van een meter maakt een flexibele  

positionering van het stekker- c.q. verwarmingspatroon mogelijk

Kabelbehuizing
E 2730 en E 2732

Stekker- en  
stekkerbehuizing
E 271..

E 2735 Beugel voor kabelbehuizing

Met de nieuwe, stabiele beugel kan de positie van de  

kabelbehuizing aan de eigen behoeften worden aangepast.

 » Meer flexibiliteit bij de bevestiging van de kabelbehuizing

 » Tijdbesparing, omdat de verticale bewerking voor de  

montage-draadgaten vervalt

 » Met slechts 8 afmetingen kunnen 26 verschillende  

kabelbehuizingen worden gemonteerd

E 2744 Deksel voor stekkerbehuizing

De nieuwe deksels voor de stekker- en stekkerbehuizing  

E 271.. beschermen de male en female polen optimaal  

tegen omgevingsinvloeden.

 » Verkrijgbaar voor de behuizing met dwars- en langsbeugel

 » Perfect geschikt voor de verzending van matrijzen

ELEKTROCOMPONENTEN
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BIJ MEUSBURGER



Heiße Seite

powerMOVE

Nadel offen Nadel geschlossen

Düsenüberstand
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powerMOVE

Nadel offen Nadel geschlossen

Düsenüberstand

Uw voordelen op een rij

 » Maximale sluitkracht en lage snelheid bij het insteken van de naald in de aanspuiting  

en toenemende snelheid bij het openen van de naald

 » Individuele positionering van de naalden op minimale ruimte maakt de kleinste  

caviteiten met minimale afstanden en vele vakken mogelijk

 » Onderhoudsvrije werking zonder smeren maakt de powerMOVE voorbestemd voor  

gebruik in de cleanroom

 » Energiebesparend door zeer geringe wrijvingsverliezen en weinig benodigde kracht

 » Standaard opbouw van de powerMOVE passend bij ons platenassortiment maakt  

korte levertijden mogelijk

powerMOVE hefplaat met bedieningshendel

De powerMOVE is een onderdeel van de 'hete kant' van Meusburger. Deze bestuurt met de hendel de 

synchrone opening en sluiting van de naalden in de verdeel spuitneuzen. 

powerMOVE in werking: 

Naalden geopend

Te bestellen via Meusburger Duitsland/Viernheim

 » Uw persoonlijke advies op het gebied van hot runners: 

www.meusburger.com/hot-runners-support

HOT RUNNERS

Uitgangspositie:  

Naalden gesloten

MAXIMALE 

SLUITKRACHT



E 2079/../T − Afsluitstop met Torx®

Als aanvulling op onze bestaande afsluitstoppen E 2079  

met kruiskop PH vindt u bij ons vanaf nu ook de uitvoering  

met Torx® in de diameters 6 tot 20 mm.

TEMPERATUUR REGELSYSTEEM

Efficiënte kernkoeling met meer flow

Met onze nieuwe koelschotten van roestvast staal bereikt  

u tot 26% meer doorstroming vergeleken met koelschotten  

van messing.

 » Roestvast staal zorgt voor een hoge bestendigheid

 » De kopverbinding past zich aan de omstandigheden  

van de koelboring aan

 » Ook verkrijgbaar met reeds aangebracht afdichtmiddel

Omvangrijke uitbreiding van ons uitwerper-assortiment

Onder andere:

 » Ronde uitwerpers: aanvullende diameters  

in tienden en honderdsten millimeters en  

talloze nieuwe lengten

 » Vlakke uitwerperpennen in extra dikten en  

breedten inclusief vierkante dwarsprofielen

MEER DAN 

230 NIEUWE 

AFMETINGEN

UITWERPERS

 » Afgekorte uitwerpers snel en  

eenvoudig configureren: 

www.meusburger.com/uitwerpers

TEMPERATUUR REGELSYSTEEM & UITWERPERS

Vergelijking van de doorsneden  
(links: roestvast staal, rechts: messing)

EXCLUSIEF 
BIJ MEUSBURGER

zonder afdichtmiddel: 
E 21010

met afdichtmiddel:  
E 21000



Wij garanderen continuïteit

 » Onze opslag voor ruw materiaal biedt ons juist  

in deze uitdagende tijden continuïteit, waardoor  

onze productie voor u nooit stilstaat.

 » De grote verscheidenheid aan uitvoeringen in meer 

dan 30 materiaalsoorten slaan we voor u op een  

terrein op dat groter is dan 2,5 voetbalvelden.

 » De medewerkers op onze expeditieafdeling zijn  

uitgerust met de nieuwste techniek en staan  

klaar om uw bestellingen nog dezelfde dag af  

te geven aan de expediteur.

Quality made in Austria

 » 100% van onze platen worden door ons zelf  

in Oostenrijk vervaardigd

 » Uiterst geautomatiseerde productielijnen  

voor standaard platen

 » Op en top geschoold personeel garandeert  

kwaliteit op µ-niveau

ONZE PLATEN VOOR UW SUCCES

Bedrijfszekerheid in uw productie

Onze spanningsarm gegloeide platen zorgen voor:

 » Vervormingsarme verdere bewerking

 » Minder toeslag voor de volgende warmtebehandeling

 » Nauwkeurigere componenten

Met onze nieuwe video krijgt u een kijkje achter de schermen!



E 24807/38R E 24807/38L
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Nieuwe specificatiebladen

Compact samengevat is dit een prima ondersteuning  

bij de constructie van spuitgietmatrijzen en voor het  

opstellen van uw eigen specificatiebladen. 

Direct downloaden onder:

www.meusburger.com/specificatiebladen

E 7048 Inbouw hydrauliekcilinder met flens

Onze inbouw hydrauliekcilinder overtuigt met  

een compacte constructie en een comfortabele  

flensbevestiging. Vanaf nu bieden wij overige  

afmetingen aan:

 » Nieuwe afmetingen met zuigerdiameter 50 mm

 » Langere slag van 75 mm bij de zuigerdiameters  

25 en 32 mm

E 24807 Slagenteller mechanisch, hoge temperaturen

Vanaf nu bieden wij de mechanische slagenteller aan  

voor toepassingen bij hoge temperaturen tot 200°C.  

Voor een flexibele toepassing is deze zowel in een  

linker als een rechter uitvoering beschikbaar.

CONSTRUCTEURS

HYDRAULIEK

TOEBEHOREN

TOT  

200°C
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