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PLĂCI ŞI BAREExtindere mare a gamei de plăci

Plăci de formare F 50: 
Au fost adăugate dimensiuni noi, cu grosimi de  

17, 106, 116, 136 și 196 mm.

Plăci standard P:
O nouă lungime de 746 mm este disponibilă  

în calitățile de oțel 1.1730, 1.2085, 1.2311 și  

1.2312 cu lățimi de la 396 mm până la 546 mm.

Bare N din material 1.2083 ESU

Nou în sortiment sunt barele standard cu lungimea de 

500 mm cu diverse lățimi și grosimi. Acest material este 

perfect pentru prelucrarea materialelor plastice fiind 

rezistent la coroziune.

PESTE 170 

DIMENSIUNI 

NOI



Alte recomandări

E 6800 Cartuș de încălzire

Cartușele de încălzire sunt potrivite în special acolo unde  

este necesar un aport suplimentar de căldură în matriță.

 » Puterea de încălzire perfect potrivită creează cele mai  

bune condiții pentru o durată lungă de viață

 » Precizie dimensională ridicată pentru diametrele 8, 10,  

12,5 și 16 mm 

 » Lungimea conexiunii de un metru permite pozitionarea 

flexibilă a conectorului sau a cartușului de încălzire

Carcasă  
cabluri
E 2730 și E 2732

Ștecăr și  
carcasă priză
E 271..

E 2735 Suport pentru carcasă cabluri

Cu noul suport de montare, poziția cablului poate  

fi adaptată nevoilor proprii.

 » Flexibilitate sporită la montarea carcasei cablului

 » Economisire de timp, prelucrarea verticală a filetelor  

pentru montarea cablurilor nemaifiind necesară

 » Pot fi montate 26 de carcase diferite pentru cabluri  

cu doar 8 dimensiuni

E 2744 Capac pentru carcasa ștecăr

Noile capace pentru carcase de conectori și prize E 271..  

protejează optim inserțiile mamă și tată de influențele mediului.

 » Disponibil pentru carcase cu închidere transversală  

sau cu clemă longitudinală

 » Ideal de folosit in momentul in care matrițele sunt  

transportate

COMPONENTE ELECTRICE
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Heiße Seite

powerMOVE

Nadel offen Nadel geschlossen

Düsenüberstand

Heiße Seite

powerMOVE

Nadel offen Nadel geschlossen

Düsenüberstand

Heiße Seite

powerMOVE

Nadel offen Nadel geschlossen

Düsenüberstand

Heiße Seite

powerMOVE

Nadel offen Nadel geschlossen

Düsenüberstand

Avantajele dvs.

 » Forța maximă de închidere și viteza redusă atunci când știftul blochează duza și creșterea vitezei  

la deschiderea duzei

 » Poziționarea individuală a știfturilor într-un spațiu foarte limitat permite cea mai mică distanță  

posibilă intre cavități și creșterea numarului acestora

 » Funcționarea fără întreținere fără lubrifiere face ca powerMOVE să fie perfect pentru aplicații  

în camera curată

 » Economie de energie datorată unei frecării minime și a cerințelor reduse de putere

 » Designul standardizat al powerMOVE se potrivește perfect cu sortimentul de plăci Meusburger  

și permite termene de livrare foarte scurte

Placă de ridicare acționată cu pârghia powerMOVE

powerMove este un produs al sistemelor calde Meusburger. Controlează si sincronizează permanent 

deschiderea și închiderea știfturilor din duzele distribuitorului. 

powerMOVE acționează: 

Ace deschise

Poate fi comandat direct de la Meusburger Germania din Viernheim

 » Consultare personală în domeniul sistemelor calde: 

www.meusburger.com/suport-sisteme-calde

SISTEME CALDE

Poziția inițială: 

Ace închise

FORȚĂ 

MAXIMĂ DE 

ÎNCHIDERE



E 2079/../T − Dop de opturare circuit răcire cu Torx®

În plus față de dopurile răcire E 2079 existente  

transversal pentru PH, oferim acum Torx®  

versiunea în diametre de la 6 la 20 mm.

ELEMENTE DE TEMPERARE

Răcire eficientă a miezului cu mai mult debit

Cu noile noastre lamele din oțel inoxidabil,  

puteți crea un debit cu până la 26% mai mare,  

comparativ cu lamelele din alamă.

 » Oțelul inoxidabil asigură o durabilitate ridicată

 » Conexiunea capului se adaptează condițiilor a  

orificiului de răcire

 » Disponibil și cu etanșare deja aplicată

Extinderea gamei pentru aruncători

Printre altele:

 » Aruncătorii cilindrici: diametre suplimentare în zecimi  

și sutimi de milimetru, precum și numeroase lungimi

 » Aruncătorii lamelari în grosimi și lățimi suplimentare,  

inclusiv secțiuni transversale pătrate

PESTE 230 

DIMENSIUNI 

NOI

ARUNCĂTORI

 » Configurați rapid și ușor  

aruncătorii debitați la lungime:  

www.meusburger.com/aruncatori

ELEMENTE DE TEMPERARE & ARUNCĂTORI

Comparația secțiunilor transversale  
(stânga: inox, dreapta: alamă)

EXCLUSIV 
LA MEUSBURGER

Fără etanșare  
E 21010

Cu etanșare  
E 21000



Creăm securitatea aprovizionării

 » Depozitul nostru de materii prime ne asigură  

securitatea aprovizionării, mai ales în perioade  

dificile, ceea ce înseamnă că producția noastră  

nu se oprește niciodată pentru dvs.

 » Varietatea de produse în peste 30 de calități  

materiale este stocată pentru dvs. pe o suprafață  

de peste 2,5 terenuri de fotbal.

 » Echipaţi cu cea mai recentă tehnologie, angajaţii  

noștri de la logistică sunt bucuroși să transmită  

comenzile companiei de transport în aceeași zi.

Calitate fabricată în Austria

 » Toate plăcile noastre sunt sută la sută fabricate în Austria

 » Sisteme de producţie automatizate pentru plăcile standard

 » Angajații bine instruiți garantează calitatea în gama µ

PLĂCILE NOASTRE SUNT BAZA  
SUCCESULUI DUMNEAVOASTRĂ

Fiabilitatea procesului în producţia dvs.

Plăcile noastre sunt detensionate termic care ajută la:

 » Prelucrări ulterioare fără deformări

 » Mai puțină toleranță pentru tratamentul termic ulterior

 » Componente mai precise

Aruncaţi o privire în culise cu noul nostru videoclip!



E 24807/38R E 24807/38L

100012992-V1-09/21-RO

Noul catalog de specificații 

Pe scurt, vă oferă un sprijin remarcabil în proiectarea  

matrițelor de injecție și crearea din propriul document  

de specificații interne. 

Descarcaţi acuma aici:

www.meusburger.com/catalog-de-specificatii

E 7048 Cilindru de montat cu flanșă

Cilindrul nostru încorporat are un design compact  

și potrivit pentru montarea flanșelor. Acum  

disponibil și în următoarele dimensiuni:

 » Noi dimensiuni la piston de 50 mm

 » Cursa lungă de 75 mm pentru diametrul  

pistonului de 25 și 32 mm

E 24807 Contor cicluri închidere, temperatură înaltă

Vă oferim acum contorul de cicluri mecanic pentru 

temperaturi ridicate de pâna la 200°C. Pentru utilizare 

flexibilă, este disponibil atât în   versiunea stângă,  

cât și în versiunea dreaptă.

DESIGNERI

HIDRAULICĂ

COMPONENTE DE CONSTRUCȚIE

PÂNĂ LA 

200°C
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