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PŁYTY I PŁASKOWNIKIKompleksowe rozszerzenie asortymentu płyt

Płyty formujące F 50:
Wiele standardowych wymiarów zostało wzbogaconych o 

dodatkowe grubości płyt, tj. 17, 106, 116, 136 oraz 196 mm.

Płyty standardowe P:
Płyty P o szerokości 396 i 546 mm, z materiału  

1.1730, 1.2085, 1.2311 oraz 1.2312, dostępne  

są w nowej standardowej długości 746 mm.

Płaskowniki N z materiału 1.2083 ESU

Nowością w ofercie są płaskowniki standardowe N o długości  

500 mm, o różnych szerokościach i grubościach. Ten odporny  

na korozję materiał doskonale nadaje się do zastosowania w  

przetwórstwie agresywnych tworzyw sztucznych.
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Dalsze rekomen-
dacje produktów

E 6800 Wkład grzewczy

Wkłady grzewcze nadają się szczególnie tam, gdzie konieczne  

jest dodatkowe doprowadzenie ogrzewania do narzędzia.

 » Idealnie dopasowana moc grzewcza umożliwia długotrwałą 

eksploatację

 » Wysoka dokładność wymiarowa dla średnic 8, 10, 12,5 i 16 mm

 » Długość przyłącza wynosząca jeden metr umożliwia optymalne 

rozmieszczenie wtyczek lub wkładów grzewczych

Obudowy kabla
E 2730 oraz E 2732

Obudowy gniazd
E 271..

E 2735 Wspornik obudowy przewodu

Dzięki nowemu, stabilnemu wspornikowi, można indywidualnie 

dostosować położenie obudowy kabla.

 » Większa swoboda przy mocowaniu obudowy kabla

 » Oszczędność czasu, dzięki wyeliminowaniu etapu  

obróbki pionowej gwintów montażowych

 » Możliwość mocowania 26 różnych obudów kabla,  

za pomocą tylko 8 rozmiarów wspornika

E 2744 Pokrywa obudowy gniazda

Nowa pokrywa do rożnego rodzaju gniazd, z pasującymi  

do nich obudowami E 271.., optymalnie chroni gniazda  

wtykowe przed czynnikami zewnętrznymi.

 » Możliwość zastosowania w obudowach z ryglem  

poprzecznym i podłużnym.

 » Idealna do zabezpieczenia gniazd podczas transportu

AKCESORIA ELEKTRYCZNE

WYŁĄCZNIE
W OFERCIE 

MEUSBURGERA



Heiße Seite

powerMOVE
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Najważniejsze zalety w skrócie

 » Maksymalna siła docisku i powolne zanurzenie igły w punkt wtrysku, następnie wzrastająca  

prędkość podczas wynurzania się igły

 » Indywidualne rozmieszczenie igieł na bardzo ograniczonej przestrzeni, umożliwiające  

uzyskanie najmniejszych możliwych odległości między gniazdami i dużej ilości wtrysków

 » Nie wymagająca konserwacji eksploatacja bez smarowania, predestynująca powerMOVE  

do zastosowań w pomieszczeniach czystych

 » Oszczędność energii dzięki minimalnym tarciom i niskiemu poborowi mocy

 » Znormalizowana konstrukcja powerMOVE, dopasowana do naszej gamy płyt, umożliwiająca  

krótkie terminy dostaw

powerMOVE - płyta podnosząca uruchamiana dźwignią

Płyta powerMOVE stanowi część „gorącej połówki” firmy Meusburger. Za pomocą dźwigni steruje  

ona synchronicznym otwieraniem i zamykaniem igieł dysz rozdzielacza.  

Uruchomiona powerMOVE: 

igły otwarte

Możliwość zamówienia przez Meusburger Niemcy/Viernheim

 » Doradztwo indywidualne w zakresie technologii gorących kanałów: 

www.meusburger.com/gorace-kanaly-wsparcie-techniczne

TECHNOLOGIA GORĄCYCH KANAŁÓW

Pozycja wyjściowa:  

igły zamknięte
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E 2079/../T − Końcówka zamykająca z gniazdem Torx®

Obok naszych dotychczasowych końcówek zamykających  

E 2079 z gniazdem krzyżowym PH, znajdą Państwo teraz  

również wersję Torx®, w średnicach od 6 do 20 mm.

SYSTEM CHŁODZENIA

Efektywne chłodzenie rdzenia ze zwiększonym przepływem

Przy użyciu naszych nowych przegród ze stali nierdzewnej  

można osiągnąć zwiększony przepływ nawet o 26%, w  

porównaniu do przegród mosiężnych.

 » Stal nierdzewna podnosi trwałość narzędzia

 » Gwint dopasowuje się do warunków  

panujących w otworze chłodzącym

 » Dostępne również w wersji z uszczelniaczem

Rozszerzenie asortymentu wypychaczy

Między innymi:

 » Wypychacze okrągłe: duży wybór nowych rozmiarów 

średnic, stopniowanych w dziesiętnych i setnych częściach 

milimetra oraz liczne nowe długości

 » Wypychacze płaskie w dodatkowych grubościach i 

szerokościach, w tym o przekroju kwadratowym
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WYPYCHACZE

 » Szybka i łatwa konfiguracja wypychaczy 

przyciętych na wymiar: 

www.meusburger.com/wypychacze

ELEMENTY SYSTEMU CHŁODZENIA  
& WYPYCHACZE

z materiałem uszczelniającym:  
E 21000

Porównanie przekrojów (z lewej:  
stal nierdzewna, z prawej: mosiądz)

bez materiału  
uszczelniającego:  

E 21010
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Zapewniamy bezpieczeństwo dostaw

 » Nasz magazyn surowców zapewnia stałą dostępność 

materiałów i ciągłość produkcji, co w tych trudnych  

czasach ma dla naszych klientów olbrzymie znaczenie.

 » Ponad 30 gatunków materiałów, w różnych rodzajach 

wykończenia, składowanych jest na powierzchni  

wielkości 2,5 boisk do piłki nożnej.

 » Nasz zespół logistyczny, wyposażony w najnowsze  

technologie, gotowy jest jeszcze tego samego dnia 

przekazać Państwa zlecenie firmom spedycyjnym.

Austriacka jakość

 » 100% własnej produkcji, w Austrii

 » Wysoce zautomatyzowane linie produkcyjne  

dla płyt standardowych

 » Najlepiej wykwalifikowani pracownicy  

gwarantują dokładność rzędu μm

NASZE PŁYTY WSPARCIEM PAŃSTWA SUKCESU

Bezpieczeństwo procesu produkcji

Nasze odprężone cieplnie, pozbawione naprężeń 

wewnętrznych płyty, zapewniają:

 » Możliwość dalszej obróbki materiału, bez ryzyka wypaczeń

 » Mniejszy naddatek na dalszą obróbkę cieplną

 » Większą precyzję komponentów

Poniższy film pozwoli Państwu wejrzeć za kulisy naszego magazynu.



E 24807/38R E 24807/38L
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Nowy szablon specyfikacji wymagań

Przejrzyste zestawienie wymagań dotyczących konstrukcji, 

wspomoże proces projektowania narzędzi oraz  

ułatwi tworzenie własnych specyfikacji wytycznych,  

odpowiednich dla Państwa firmy. 

Link do pobrania szablonu:

www.meusburger.com/szablon-specyfikacji-wymagan

E 7048 Siłownik hydrauliczny do zabudowy  
z kołnierzem

Nasz siłownik hydrauliczny charakteryzuje  

się kompaktową konstrukcją i wygodnym  

montażem za pomocą kołnierza. Dostępne  

już są dodatkowe rozmiary:

 » Nowa wielkość ze średnicą tłoka 50 mm

 » Dłuższy skok 75 mm, przy średnicy tłoka 25 i 32 mm

E 24807 Licznik cykli do wysokich temperatur

W naszej ofercie dostępny jest już licznik cykli do  

zastosowań w wysokich temperaturach, do 200°C.  

Dostępny jest w wersji lewo- i prawostronnej, co  

pozwala na większą swobodę użytkowania.

PROJEKTANCI NARZĘDZI

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

CZĘŚCI DO ZABUDOWY

DO  

200°C
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