
NOVI IZDELKI
ZA ORODJARSTVO II / 2021

PLOŠČE IN PALICEObsežna razširitev ponudbe plošč

F 50 Oblikovne plošče: 
Različne velikosti so dopolnjene z debelinami plošč 

17, 106, 116, 136 in 196 mm.

P-Standardne plošče:
Nova dolžina 746 mm je na voljo v kakovostih  

materiala 1.1730, 1.2085, 1.2311 in 1.2312 za  

širine 396 do 546 mm.

N-Palice v kvaliteti materiala 1.2083 ESU

Nove v ponudbi so N-standardne palice dolžine 500 mm  

v različnih širinah in debelinah. Ta material je izjemno  

primeren pri obdelavi korozivnih umetnih mas.

VEČ KOT 

170 NOVIH 

VELIKOSTI



Še več priporočil

E 6800 Grelni vložek

Grelni vložki so primerni zlasti tam, kjer je potreben dodaten vnos 

toplote v orodje.

 » Popolnoma prilagojena grelna moč zagotavlja odlične  

pogoje za dolgo življenjsko dobo

 » Visoka dimenzijska natančnost za premere 8, 10, 12,5 in 16 mm

 » Priključna dolžina enega metra omogoča prilagodljivo  

pozicioniranje konektorja oziroma grelnega vložka

Ohišje za konektor
E 2730 in E 2732

Ohišje konektorja  
in ohišje podnožja
E 271..

E 2735 Nosilec za ohišje kabla

Z novim, trdnim držalom je mogoče položaj ohišja za  

kable prilagoditi lastnim potrebam.

 » Večja prilagodljivost pri pritrditvi ohišja za kable

 » Prihranek časa, saj ni potrebna navpična obdelava  

za pritrdilni navoj

 » S samo 8 velikostmi je mogoče pritrditi 26 različnih  

ohišij za kable

E 2744 Pokrov ohišja konektorja

Novi pokrovi za ohišje konektorja in podnožja E 271.. optimalno 

ščitijo moške in ženske priključne vložke pred okoljskimi vplivi.

 » Na voljo so za ohišja s prečnim in vzdolžnim lokom

 » Izjemno primerna za pošiljanje orodij

ELEKTRO KOMPONENTE
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PRI MEUSBURGERJU



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

Pregled prednosti

 » Maksimalna zapiralna moč in nizke hitrosti pri pogrezanju igle v šobo ter naraščajoča hitrost  

pri odpiranju igle

 » Individualno pozicioniranje igel na najožjem prostoru omogoča najmanjše razdalje med  

šobami in veliko število predelkov

 » Obratovanje brez vzdrževanja in brez mazanja omogoča uporabo powerMOVE v čistem prostoru

 » Energetsko varčna zaradi najmanjših izgub zaradi trenja in majhne porabe moči

 » Standardizirana zasnova powerMOVE v skladu z našo ponudbo plošč omogoča kratke dobavne roke

Dvižna plošča powerMOVE z ročico

powerMOVE je sestavni del Meusburger toplokanalne tehnike. S pomočjo ročice krmili sinhrono  

odpiranje in zapiranje igel razdelilnih šob.  

Aktiviran powerMOVE:  

igla odprta

Naročanje prek Meusburger Nemčija/Viernheim

 » Vaše osebno svetovanje na področju toplokanalne tehnike: 

www.meusburger.com/toplokanalni-sistemi-podpora

TOPLOKANALNA TEHNIKA

Izhodiščni položaj:  

igla zaprta

MAKSIMALNA 

ZAPIRALNA 

MOČ



E 2079/../T − Pregradni čep s profilom Torx®

Dodatno k našim obstoječim pregradnim čepom E 2079  

s križno zarezo PH je pri nas zdaj na voljo tudi izvedba  

s profilom Torx® v premerih 6 do 20 mm.

TEMPERIRNI SISTEM

Učinkovito temperiranje jeder z večjim pretokom

Z našimi temperirnimi pregradami iz nerjavnega jekla  

ustvarite do 26 % večji pretok v primerjavi z temperirnimi  

pregradami iz medenine.

 » Nerjavno jeklo zagotavlja dolgotrajno obstojnost

 » Priključek se prilagodi temperirni izvrtini

 » Na voljo tudi z nanosom tesnilnega sredstva

Obsežna razširitev naše ponudbe izmetačev

Med drugim:

 » Okrogli izmetači: dopolnitve premerov v korakih  

po desetinkah in stotinkah milimetra ter številne  

nove dolžine

 » Ploščati izmetači v dodatnih debelinah in širinah  

vključno s kvadratnim presekom

VEČ KOT 

230 NOVIH 

VELIKOSTI

IZMETAČI

 » Konfigurirajte na dolžino odrezane 

izmetače hitro in enostavno: 

www.meusburger.com/izmetaci

TEMPERIRNI SISTEM & IZMETAČI

Z tesnilnim sredstvom:  
E 21000

Primerjava presekov  
(levo: nerjavno jeklo, desno: medenina)

Brez tesnilnega sredstva: 
E 21010

EKSKLUZIVNO

PRI MEUSBURGERJU



Zagotavljamo zanesljivo oskrbo

 » Naše skladišče surovin nam ravno v zahtevnih  

časih zagotavlja zanesljivo oskrbo, da naša  

proizvodnja za vas nikoli ne miruje.

 » Za vas imamo na skladišču s površino več kot  

2,5 nogometnih igrišč raznovrstne izvedbe v  

več kot 30 kakovostih materiala.

 » Naši sodelavci v prodaji so opremljeni z  

najsodobnejšo tehnologijo, da lahko vaše  

naročilo še isti dan posredujejo špediciji.

Avstrijska kakovost

 » Naše plošče so 100 % izdelane v lastni proizvodnji v Avstriji

 » Visoko avtomatizirane proizvodne naprave za  

standardne plošče

 » Najbolje usposobljeno osebje zagotavlja kakovost v 

mikronskem področju

NAŠ PLOŠČE ZA VAŠ USPEH

Procesna varnost za vašo proizvodnjo

Naše žarjene plošče za odpravo notranjih napetosti  

v materialu skrbijo za:

 » Zanesljivo nadaljnjo obdelavo brez deformacij

 » Manjši dodatek za nadaljnjo toplotno obdelavo

 » Natančnejši obdelovanci

Oglejte si video posnetek in pridobite vpogled v dogajanje v ozadju!



E 24807/38R E 24807/38L

100012990-V1-09/21-SL

Nova predloga specifikacij

Na kratko vam nudi podporo pri načrtovanju orodij  

in izdelavi specifikacij za vaše podjetje. 

Prenesite zdaj na:

www.meusburger.com/predloga-specifikacij

E 7048 Cilinder vgradni s prirobnico

Naš vgradni cilinder prepričuje s svojo kompaktno  

izvedbo z udobno prirobnično pritrditvijo. Zdaj so  

na voljo nove velikosti:

 » Nova velikost s premerom bata 50 mm

 » Dolgi hod 75 mm pri premeru batov 25 in 32 mm

E 24807 Števec ciklov mehanski, visokotemperaturni

Nudimo vam mehanski števec ciklov za visoko  

temperaturne aplikacije do 200°C. Za prilagodljivo  

uporabo je na voljo v levi in desni izvedbi.

NAČRTOVALCI

HIDRAVLIČNE KOMPONENTE

VGRADNI ELEMENTI

DO 200°C
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