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PLACAS E BARRASAmpla expansão da gama de placas

Placas moldantes F 50: 
Agora disponíveis em vários tamanhos com espessuras  

de placa de 17, 106, 116, 136 e 196 mm.

Placas sem furações P:
O novo comprimento de 746 mm está disponível nos  

tipos de aço 1.1730, 1.2085, 1.2311 e 1.2312 para as  

larguras de 396 a 546 mm.

Barras standard N em aço 1.2083 ESR

Novidade são as barras standard N no comprimento de  

500 mm com diferentes larguras e espessuras. Este material  

é perfeito no processamento de plásticos corrosivos.

MAIS DE 

170 NOVOS 

TAMANHOS



Outras  
recomendações

Cartucho de aquecimento E 6800

Os cartuchos de aquecimento são especialmente adequados 

quando é necessária uma entrada adicional de calor no molde.

 » Uma combinação perfeita de potência de aquecimento  

cria as melhores condições para uma longa vida útil

 » Elevada precisão dimensional para os diâmetros de  

8, 10, 12,5 e 16 mm

 » O comprimento de ligação de um metro permite o  

posicionamento flexível do conector ou do cartucho  

de aquecimento

Caixa de cabos
E 2730 e E 2732

Conector e  
caixa elétrica
E 271..

Suporte de montagem para caixas de cabos E 2735

Com o novo suporte de montagem, consegue adaptar  

a posição da caixa dos cabos á sua necessidade.

 » Maior flexibilidade na montagem da caixa de cabos

 » Poupança de tempo, uma vez que já não é necessária  

maquinação vertical para as roscas de montagem

 » 26 caixas de cabos diferentes podem ser montadas  

com apenas 8 tamanhos

Tampa para caixa elétrica E 2744

As novas tampas para caixas elétricas E 271.. protegem  

de forma otimizada as fichas fêmea e macho das  

influências ambientais.

 » Disponível para caixas com de fecho cruzado ou simples

 » Perfeitamente adequado para a expedição de moldes

COMPONENTES ELÉTRICOS
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As suas vantagens

 » Força máxima e baixa velocidade no fecho das agulhas e aumento de velocidade na  

abertura das agulhas

 » A disposição individual das agulhas num espaço mais reduzido, permite um maior  

número de cavidades com uma distância mais reduzida entre as cavidades

 » O funcionamento sem manutenção e sem lubrificação torna a powerMOVE perfeita  

para utilizações em salas limpas

 » As perdas por fricção são mínimas e, por essa razão, o consumo de energia é baixo

 » O design normalizado da powerMOVE é perfeitamente compatível com as placas  

normalizadas da Meusburger, permitindo prazos de entrega curtos

Placa de elevação operada por alavanca powerMOVE

A powerMOVE faz parte da Meusburger hot half. Controla a abertura e o fecho sincronizados das  

agulhas nos bicos do carburador. 

powerMOVE acionado: 

agulhas abertas

Disponível para encomenda através da Meusburger Germany/Viernheim

 » Aconselhamento personalizado no âmbito de sistemas de canais quentes:  

www.meusburger.com/apoio-canais-quentes

SISTEMAS DE CANAIS QUENTES

Posição inicial:  

agulhas fechadas

FORÇA 

MÁXIMA DE 

FECHO



Tampão com vedante E 2079/../T

Para além dos nossos Tampão com vedante E 2079  

de cabeça cruzada Philips, oferecemos agora a versão  

Torx® nos diâmetros de 6 a 20 mm.

REGULAÇÃO DE TEMPERATURA

Eficientes fontes de refrigeração com mais fluxo

Com as nossas novas lâminas de refrigeração em aço  

inoxidável pode criar até 26% mais fluxo em comparação  

com as lâminas de refrigeração de latão.

 » O aço inoxidável garante uma elevada durabilidade

 » A conexão de cabeça adapta-se às condições do furo  

de refrigeração.

 » Também disponível com teflon aplicado na rosca

Ampla expansão da nossa gama de extratores

Inclui:

 » Extrator redondo: ampliação de diâmetro em  

décimos e centésimos de milímetros, bem como  

de numerosos comprimentos

 » Extrator de lâmina em espessuras e larguras  

adicionais incluindo lâminas quadradas

MAIS DE 

230 NOVOS 

TAMANHOS

EXTRATORES

 » Configurar extratores cortados à  

medida de forma rápida e fácil: 

www.meusburger.com/extratores

REGULAÇÃO DE TEMPERATURA E EXTRATORES

Comparação de secções transversais  
(esquerda: aço inoxidável, direita: latão)
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sem teflon:  
E 21010

com teflon:  
E 21000



Garantimos a segurança do fornecimento

 » Mesmo em tempos difíceis, os nossos stocks de  

matérias-primas asseguram os nossos fornecimentos, 

pelo que nunca deixamos de produzir para si.

 » Temos uma área de armazenamento equivalente  

a mais de 2,5 campos de futebol para armazenar  

as mais de 30 variedades de matérias-primas.

 » Equipada com a mais recente tecnologia, a nossa  

equipa de expedição está pronta para entregar a  

mercadoria ao transportador no mesmo dia que  

recebemos a sua encomenda.

Qualidade feita na Áustria

 » 100% das nossas placas são fabricadas na Áustria

 » Linhas de produção altamente automatizadas  

para placas sem furações

 » O pessoal altamente especializado garante a  

qualidade da gama µ

O NOSSAS PLACAS LEVA-O AO SUCESSO

Fiabilidade do processo na sua produção

Submetemos todas as nossas placas a um processo  

de redução de tensões que proporciona:

 » Maquinação com reduzido nível de empeno

 » Menos sobrespessura necessária para  

tratamentos térmicos subsequentes

 » Componentes mais precisos

Espreite os bastidores no nosso novo vídeo!



E 24807/38R E 24807/38L
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Novo documento de especificações

Resumindo, oferece-lhe um apoio extraordinário  

no desenho de moldes de injeção e na criação do  

seu próprio documento de especificações interno. 

Faça já o download em:

www.meusburger.com/documento-de-especificacoes

Cilindro integrado com flange E 7048

O nosso cilindro integrado apresenta um design  

compacto e uma flange para facilitar a montagem.  

Agora disponível com tamanhos adicionais!

 » Novo tamanho com diâmetro de pistão  

de 50 mm

 » Curso longo de 75 mm para diâmetros  

de pistão de 25 e 32 mm

Contador de ciclos mecânico, altas temperaturas E 24807

Agora oferecemos o contador de ciclos para utilizações  

a altas temperaturas até 200°C. Para assegurar uma  

utilização flexível, este está disponível tanto na versão  

esquerda como na versão direita.

PROJETISTAS

SISTEMA HIDRÁULICO

ACESSÓRIOS

ATÉ  

200°C
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