Įrankiai
su charakteriu !
1/2022

The fine tool
company !
„PROXXON“ gamina „MICROMOT“ įrankius daugiau nei 40 metų.
Aukštos kokybės preciziški elektriniai įrankiai. Akivaizdi kokybė.
Sukurta tikriems technologijų entuziastams.

• Serijinė rankinių elektrinių įrankių gamyba
Wecker mieste, Liuksemburge.
• 20 CNC apdirbimo centrų (nuotraukoje matyti
„DMG MORI“ NLX 2500 tipo centras), tip pat
tekinimo ir frezavimo staklių gamyba bei
surinkimas Klauzene, Vokietijoje.
• Mūsų pardavimų padalinys įsikūręs Tryro regiono
pramonės ir komercijos parke „Industriepark
Region Trier“. Iš jo tiekiame prekes ir teikiame
paslaugas savo platinimo partneriams daugiau
nei 80-yje pasaulio šalių.

Universali, didelio tikslumo ir tyliai veikianti įranga sudėtingiems
projektams. Lengvai keičiamas laikiklis. Pagaminta Europoje.
Tikslus gręžtuvas/šlifuoklis FBS 240/E.
Galią užtikrinanti kokybė !

12

VOLT

Gręžimui, frezavimui, šlifavimui, poliravimui, valymui,
raižymui ir graviravimui skirtas įrankis.
Įrankio sūkiai yra reguliuojami intervale nuo 5.000 iki 22.000
aps/min. Elektroninė greičio reguliavimo sistema užtikrina
vienodą variklio sukimo momentą netgi dirbant mažais sūkiais.
Tai palengvina tikslaus gręžimo, valymo ir poliravimo darbus.
Įrankio ašis sukasi tiksliame guolyje. Ašį galima sustabdyti
fiksavimo mygtuko pagalba. 20 mm kaklelis tinka „MICROMOT“
gręžimo stovams ir spaustuvams.
Įrankyje yra montuojamas specialios konstrukcijos, subalansuotas, tyliai veikiantis ir ilgaamžis nuolatinės srovės variklis. Stabilus korpusas gaminamas iš stiklo pluoštu sutvirtinto
POLIAMIDO. Suėmimo zonos padengtos minkštos gumos
danga Komplektą sudaro 43 aukštos kokybės priedai ir plastikinis lagaminas.

10,8
VOLT

230

VOLT

Techniniai duomenys:
230 V. 5.000 – 22.000 aps./min. 100 W. Ilgis 200 mm. Svoris 450 g.
2 klasės elektros izoliacija. Greito fiksavimo griebtuvas koteliams
nuo 0,3 – 3,2 mm.
Nr. 28 472
Pastaba:
FBS 240/E taip pat gali būti naudojamas kartu
su papildomomis „MICROMOT“ plieninėmis įvorėmis
(žr. psl. Nr. 30).

Pastaba:
Informaciją apie ypač ploną 37 mm skersmens ir tik 270 g
sveriantį MICROMOT 230/E rasite psl. 14.

00

Stabilus korpusas
gaminamas iš
stiklo pluoštu sutvirtinto
POLIAMIDO. Suėmimo
zonos padengtos
minkštos gumos danga.
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Komplektą sudaro 43 aukštos kokybės priedai
ir tvirtas polipropileno lagaminas.

Mūsų internetinėje svetainėje (www.proxxon.com) yra pateikta vaizdo medžiaga, susijusi
su šiuo simboliu pažymėtais straipsniais. Apsilankykite ir peržiūrėkite juos !
3

Tikslūs elektros įrankiai su
Elektro-Feinwerkzeuge.
Echte
iš aliuminio
Einhandgeräte.
išlietu galvutės
Mit Gehäusekopf
korpusu.
aus Alu-Druckguss.
Pagaminta
Europoje.
Leise, präzise und effizient!
Pastaba:
mūsų akumuliatorinius įrankius rasite 16–19
puslapiuose. Bet kokiam ant darbastalio atliekamam
darbui rekomenduojame naudoti mūsų įrankius,
jungiamus į elektros tinklą. Jie lengvi, jais lengva
naudotis (su trumpesniais laidais) ir juos galima
naudoti neribotą laiką.

Profesionalus gręžtuvas/šlifuoklis IBS/E
• Gręžimui, frezavimui, šlifavimui, poliravimui, valymui,
pjovimui, raižymui ir graviravimui skirtas įrankis.
• Įrankis yra skirtas tikslius darbus atliekantiems meistrams,
modelių surinkėjams, juvelyrams, optikos specialistams,
elektronikos meistrams ir pan.

Tyliai veikiantis ir galingas (100 W) variklis
su elektronine greičio reguliavimo sistema
(5.000 – 22.000 aps./min.).

Į guolį įstatyta grūdinto plieno ašis
su fiksavimo mygtuku, skirtu greitam
priedų keitimui.

12
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Iš aliuminio išlietas, tiesus reduktoriaus
korpusas su tiksliais guolių lizdais užtikrina
optimalų įrankio stabilumą.

10,8
VOLT

230

VOLT

Nepriekaištinga kokybė:
įrankio izoliacija atitinka
klasės Nr. 2 reikalavimus.

34 pramoninės kokybės priedai su 2,35 mm koteliais.
Komplekte yra šešios trijų įpjovų plieninės įvorės,
pritaikytos darbui su 1 – 3,2 mm
kotelius turinčiais priedais (žr. psl. Nr. 30).

Aukšto tikslumo įrankis (maksimalus mušimas 3/100 mm). Jūsų priedai yra apsaugoti nuo dilimo.
Dideliais sūkiais dirbantis, subalansuotas, nuolatinės srovės variklis turi elektroninę greičio reguliavimo sistemą. Grūdinta plieninė
ašis sukasi guolyje. Į komplektą įeina šešios MICROMOT įvorės
(1; 1,5; 2; 2,4; 3 ir 3,2 mm).
Stabili pavara iš po spaudimu
lieto aliuminio su 20 mm
MICROMOT“kakleliu leidžia jį
naudoti su gręžimo ir horizon-

taliais stovais. Pagrindinis korpusas pagamintas iš stiklo pluoštu
sustiprinto POLIAMIDO. Komplektuojamas su 34 antgaliais ir
pjovikliais stabilioje plastikinėje dėžėje.
Techniniai duomenys:
230 V. 5.000 – 22.000 aps./min. 100 W. Ilgis 230 mm. Svoris 500 g.
2 klasės elektros izoliacija.
Nr. 28 481

Pastaba:
Design Patent
Plieninės MICROMOT įvorės yra grūdintos, todėl jų lankstumas yra
pastovus 1 . Šios įvorės pasižymi nuolatiniu tikslumu, netgi nuolatinio
naudojimo atveju (šių įvorių negalima lyginti su negrūdintomis, keturių
įpjovų žalvarinėmis arba aliumininėmis įvorėmis). Trijų įpjovų įvorę yra
daug sudėtingiau pagaminti negu keturių įpjovų
1
įvorę 2 , tačiau šios įvorės yra atsparesnės
apkrovoms. Tai yra ypač svarbu naudojant
priedus su mažo skersmens
2
3
Visi aprašyti įrankiai yra tiekiami su iš aukštos kokybės POLIPROPILENO
koteliais 3 .
pagaminta sandėliavimo dėže. Lagaminas gaminamas iš aukštos kokybės
Daugiau informacijos rasite lape
polipropileno. Patrauklios išvaizdos, labai tvirtas ir talpus. Vietos visiškai
Nr. 30.
pakanka tam, kad baigus darbą įrankį galėtumėte lengvai įdėti į lagaminą.
Lagamino šone esančioje etiketėje nurodyta komplekto sudėtis.
0 2 4 8174
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Santykinai brangesnis nuolatinės srovės (NS) specialus variklis su
nuolatinio magneto technologija.
Dėl variklyje taikomos nuolatinio magneto technologijos jis, atsižvelgiant į jo dydį, yra labai
galingas, tylus ir patvarus. O dėl savo didelio efektyvumo šis variklis tai pačiai galiai pasiekti,
kitaip nei kiti įprasti varikliai, sunaudoja daug mažiau elektros energijos, gaunamos iš
elektros lizdo.
Todėl, suprantama, mes pirmiausia šiuos variklius naudojame grakštiems, mažiems
ir galingiems įrankiams gaminti. Puikus energijos suvartojimo balansas: galingas variklis
ženkliai taupo elektros energiją, taip prisidėdamas prie mūsų aplinkos apsaugos !

12
Frezavimo/gręžimo įrankis LWB/E su ilgu kotu ir kampu pasukta ašimiVOLT

Su keletu dantračių, besisukančių skirtinguose guoliuose,
įtvirtintuose stabiliame įrankio galvutės aliuminio korpuse.
Įrankis tinka stačiu kampu sulenktų strypų atskyrimui. Įrankyje
montuojamas subalansuotas, galingas, tyliai veikiantis ir
ilgaamžis nuolatinės srovės variklis. Tolygiai reguliuojami sūkiai
(elektronika). Pagrindinis korpusas gaminamas iš stiklo pluoštu
sustiprinto POLIAMIDO.
Įrankis laikomas saugiame, tvirtame ir patrauklios formos laga-

10,8
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230

VOLT

mine, pagamintame iš aukštos kokybės
POLIPROPILENO.
Komplekte yra MICROMOT grūdinto
plieno įvorės (1; 1,5; 2; 2,4; 3 ir 3,2 mm).
Techniniai duomenys:
230 V, 100 W, 3.000 – 15.000 aps./min, ilgis – 270 mm, svoris –
550 g, izoliacijos klasė Nr. 2.
Nr. 28 492
				

Tiesus frezavimo/gręžimo įrankis LBS/E su ilgu kotu
230

VOLT

Į komplektą įeina priedų laikiklis,
skirtas rotacinių ir pjovimo
antgalių laikymui.
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MICROMOT
Nur
500 g schwer.
230 V Bohrt
elektrinių
spielend
tiksliųjų
Stahl
įrankių
bis 5,0šerdis
mm. !
Ideal auf Montage, für die Werkzeugkiste und Werkbank.
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Iš aliuminio išlietas galvutės korpusas su 75 mm ilgio ašies koteliu (ir
20 mm MICROMOT įvore).
Todėl puikiai tinka vidiniam šlifavimui ir lizdų bei kanalų apdorojimui.
Dvigubi rutuliniai guoliai. Griebtuvas, pagamintas iš šlifuoto plieno,
su fiksavimo mygtuku greitam pjoviklių keitimui. Specialus subalansuotas, galingas, tyliai
veikiantis ir ilgaamžis nuolatinės srovės variklis.
Elektroninė (pilnos bangos) greičio reguliavimo sistema. Pagrindinis korpusas pagamintas

iš stiklo pluoštu sustiprinto POLIAMIDO. Į komplektą įeina
MICROMOT įvorės (1; 1,5; 2; 2,4; 3 ir 3,2 mm).
Įrankis laikomas saugiame, tvirtame ir patrauklios formos lagamine, pagamintame iš aukštos kokybės POLIPROPILENO.
Techniniai duomenys:
230 V, 100 W, 5.000 – 22.000 aps./min., ilgis – 300 mm, svoris –
630 g, izoliacijos klasė Nr. 2.
Nr. 28 485
5
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Kampinis šlifuoklis LHW su ilgu kakleliu
230

VOLT
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Neprilygstamas universalumas dėl ilgo, plono, iš aliuminio
išlieto galvutės korpuso. Pagaminta Europoje.
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Įrankis skirtas plieno, spalvotojo metalo, stiklo, keramikos,
medienos ir plastiko apdirbimui.
Su įrankiu galima atlikti pjovimo, grubaus apdirbimo, šlifavimo,
tikslaus ir glotnaus poliravimo bei medienos raižymo darbus. Subalansuotas, galingas, ilgaamžis ir tyliai veikiantis nuolatinės srovės
variklis. Stabili galvutė, gaminama iš stiklo pluoštu sustiprinto POLIAMIDO. Į komplektą įeina korundo šlifavimo diskas (grūdėtumas 60),
lapelinis šlifavimo diskas (grūdėtumas 100) ir sustiprintas atpjovimo

diskas. Įrankis turi saugų, tvirtą ir patrauklios išvaizdos lagaminą,
gaminamą iš aukštos kokybės polipropileno.
Techniniai duomenys:
230 V, 100 W, 15.000 aps./min, disko skersmuo – 50 mm su 10 mm
intervalu, ilgis – 270 mm, svoris – 550 g, izoliacijos klasė Nr. 2, disko
sustojimo laikas – mažiau negu 1 sekundė.
Nr. 28 547				

LHW ir LHW/A skirti priedai (psl. 17)
Atraminis

Su lipniu paviršiumi, skirtas naudoti su korundo
šlifavimo diskais ir šlifavimo veltiniais. Ø 50 mm.
Nr. 28 548		
1 vnt.

Įrankio korundo šlifavimo diskai

Su lipniu paviršiumi, skirti plokščių ir išgaubtų
paviršių apdirbimui. Ø 50 mm.
Nr. 28 549
Grūdėtumas 80
12 vnt.
Nr. 28 550
Grūdėtumas 150
12 vnt.

Įrankio korundo atpjovimo diskas

Su audinio sustiprinimu. 50 x 1 x 10 mm. Skirtas
plieno, spalvotųjų metalų, plastiko ir medienos
pjovimui. Ø 50 mm.
Nr. 28 155
5 vnt.

Įrankio šepetys su volframo karbido šeriais

Skirtas modelių gamybai, valymui, medienos, plastiko
ir stiklo pluošto gaminių šlifavimui. Priedo nereikia
spausti. Lengvas ir patogus darbas. Netinka metalo
apdirbimui.
Nr. 29 050			
na

Naujie

Volframo karbido šlifavimo ir pjovimo diskas

Efektyviai šalina medžiagą nuo medžio ar kitos
minkštos medžiagos ruošinių paviršių. Lenktas dizainas patogiam medienos ir gipso formavimui ir modeliavimui. Mažiau kaista dėl aušinimo skylių. 50 mm
skersmens su 10 mm skyle.
Nr. 28 559

Įrankio korundo šlifavimo diskas

Skirtas apnašų šalinimo, šlifavimo, galandimo ir rūdžių
šalinimo nuo metalo paviršių darbams. Ø 50 mm.
Nr. 28 585
Grūdėtumas 60.

Įrankioo silikono karbido šlifavimo diskas

Skirtas kietų medžiagų (pvz., stiklas, akmuo, keramika ir
grūdintas plienas) apdirbimui. Ø 50 mm.
Nr. 28 587
Grūdėtumas 60


Įrankio orundo lapelinis šlifavimo diskas

Skirtas grūdinto plieno, plieno, nerūdijančio plieno,
spalvotųjų metalų, medienos ir plastiko šlifavimui.
Mažas atsparumas dilimui. Ø 50 mm.
Nr. 28 590
Grūdėtumas 100 
Nr. 28 591
Grūdėtumas 240


Įrankio šlifavimo veltinis

Su lipniu paviršiumi, skirtas metalo, nerūdijančio plieno ir
spalvotųjų metalų valymo bei šlifavimo darbams, matinio
paviršiaus efekto išgavimui. Gali būti naudojamas dažų
pašalinimui. Ø 50 mm.
Nr. 28 554
Vidutinis grūdėtumas 5 vnt.
Nr. 28 555
Smulkus grūdėtumas 5 vnt.

Deimantais dengtas pjovimo diskas

a

Naujien

Smulkiems pjūviams kietose medžiagos, tokiose kaip
stiklas, porcelianas, keramika ir akmuo. Mažiau kaista
dėl aušinimo skylių. 50 mm skersmens, 0,6 mm storio,
su 10 mm skyle.
a
NO 28 558	
Naujien

Deimantais dengtas pjovimo ir šlifavimo diskas

Kietoms medžiagoms, tokioms kaip stiklas, porcelianas, keramika ir akmuo, pjauti, šlifuoti ir grubiai
šlifuoti. 50 mm skersmens, 1 mm storio, su 10 mm
skyle.
NO 28 557
6

Kompaktiškas, išlaikantis didelį sukimo momentą ir ypač universalus.
Iš aliuminio išlietas galvutės korpusas. Pagaminta Europoje.
Juostinis šlifuoklis BS/E
230

0,8
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dkg
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bjds
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V sdg d dgfd
12 kdgj dlg
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12 VA
12

Baigiamiesiems formos suteikimo darbams, įdubų apdirbimui,
baigiamajam plokščių paviršių poliravimui. Taip pat gali būti naudojamas metalo šlifavimui, dažų šalinimui ir baigiamajam apdirbimui.

dkg

3 VA

j

döjf a dlg,d
dlfid

V sdgb d dgfd
12 kdgj lg

3 VA döfj
g
dsgj l f

fjk

VA
12 VA
12 VA
12

BS 2

Iš aliuminio išlieta ir labai stabili galvutė su
tiksliu tvirtinimu guolyje. Pagrindinis korpusas pagamintas iš stiklo pluoštu sustiprinto
POLIAMIDO. Elektroninė greičio reguliavimo
sistema. Įrankio galvutę galima pasukti 60°
kampu. Į komplektą įeina keturios šlifavimo
juostos (grūdėtumas 80 – 2 vnt., grūdėtumas
180 – 2 vnt.). Įrankis turi saugų, tvirtą ir
patrauklios išvaizdos lagaminą, gaminamą iš
aukštos kokybės POLIPROPILENO.

Techniniai duomenys:
230 V. 80 W. Juostos matmenys: 10 x 330 mm (darbinis juostos
paviršius 10 x 110 mm). Juostos judėjimo greitis: 225 – 450 aps./min.
Įrankio ilgis – 350 mm. Svoris – 650 g. Izoliacijos klasė Nr. 2.
Nr. 28 536

BS/E ir BS/A galvutę (psl. 17)
galima pasukti 60°.

BS/E ir BS/A skirtos atsarginės juostos (psl. 17)

Korundo arba dilimui atsparaus audinio pagrindas. Skirta metalo,
nerūdijančio plieno, medienos ir plastiko šlifavimui. Matmenys:
10 x 330 mm.
Nr. 28 583
Grūdėtumas 80
5 vnt. 
Nr. 28 582
Grūdėtumas 120
5 vnt. 
Nr. 28 581
Grūdėtumas 180
5 vnt. 
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Tokių pat matmenų šlifavimo juosta su silicio karbido grūdeliais,
skirta stiklo ir keramikos šlifavimui. Taip pat gali būti naudojama
bronzos, plieno ir metalo liejinių apdirbimui.
Nr. 28 579

Grūdėtumas 180

5 vnt. 

Pastaba:
mūsų akumuliatorinius įrankius rasite 16–19 puslapiuose. Tarp jų taip pat rasite akumuliatorinius juostinius
vamzdžių šlifuoklius RBS/A. Šiam įrankiui taip pat tinka
pirmiau minėtos šlifavimo juostos.

Lagaminas gaminamas iš aukštos kokybės POLIPROPILENO.
Patrauklios išvaizdos, labai tvirtas ir talpus. Vietos visiškai pakanka
tam, kad baigus darbą įrankį galėtumėte lengvai įdėti į lagaminą.
Lagamino šone esančioje etiketėje nurodyta komplekto sudėtis.
7

Dėl unikalaus svyruojančio judesio idealiai tinka pjovimui tais atvejais,
kai naudotis įprastu besisukančiu pjovimo disku nėra galimybių.
Pagaminta Europoje.
Trikampis šlifuoklis OZI/E
230

0,8

VOLT

VOLT

Svyruojantis judesys sumažina vibracijų lygį
ir įrankio atmetimo tikimybę, todėl įrankį galima
naudoti ir su atpjovimo priedais.
Mažas, bet itin efektyvus: puikiai tinka šlifuoti paviršius sunkiai
pasiekiamose vietose. Greitos fiksacijos tvirtinimas kibukais.
Svyruojantys judesiai užtikrina tylų darbą ir leidžia naudojantis
įvairiais priedais atlikti pjaustymo bei išėmų išpjovimo darbus. Tiesiog
įstatykite ir pjaukite! Kintamo greičio galimybės leidžia užtikrinti kiekvienai atskirai medžiagai tinkantį greitį. Specialus subalansuotas ir
tyliai veikiantis nuolatinės srovės variklis yra ilgaamžis. Iš cinko išlieta
galvutė garantuoja judančių dalių tikslumą ir stabilumą. Korpusas
pagamintas iš stiklo pluoštu sutvirtinto POLIAMIDO.
Į komplektą įeina po dešimt 80, 150 ir 240 grūdėtumo šlifavimo
padelių bei HSS plieno pjoviklis su 14 mm
pločio pjovimo briauna tiesiems ir tiksliems pjūviams medyje, plastike ir aliuminyje atlikti. Komplektas parduodamas patrauklaus
modelio lagaminėlyje, kuris aprašytas dešinėje.

Techniniai duomenys:
230 V. 80 W. Šlifavimo judesio dažnis: 5.000 – 12.000 aps./min. Ilgis –
230 mm. Svoris – 550 g. Izoliacijos klasė Nr. 2.
Nr. 28 520

Tiksliems kvadratinės formos
įsigilinimo pjūviams
naudojamas specialus HSS peiliukas su
8 ir 14 mm pločio pjovimo briauna.
Tikslūs pjūviai gali būti atliekami netgi
tais atvejais, kai negalima naudoti
įprasto besisukančio pjovimo disko
(šiuo atveju naudojamas HSS
atskyrimo peilis).

OZI/E šlifavimo padai
Didelio atsparumo korundo (aliuminio oksido)
padai. Grūdeliai surišti specialiu užpildu,
neleidžiančiu apsivelti paviršiui. Padai turi
specialų, lipnų pagrindą.
Nr. 28 891 Grūdėtumas 80
Nr. 28 893 Grūdėtumas 150
Nr. 28 895 Grūdėtumas 240


25 vnt.
25 vnt.
25VOLT
vnt.

12

OZI/E skirtas HSS pjovimo diskas

10,8

Skirtas pjauti metalą, medį, GRP (stiklo pluoštu
sutvirtintą plastiką), plastiką, gipsinį tinką ir
daugybę kitų medžiagų. Segmentinis pjovimas
leidžia tiksliai išpjauti kampus be pernelyg gilių
įpjovimų.
160 dantų.
Nr. 28 900
Ø 65 mm

OZI/E skirtas deimantinis pjovimo diskas

Kaip ir HSS, pjovimo diskas naudojamas pjauti
marmurą, plytas, gipso kartoną ir daugybę kitų
medžiagų.
Nr. 28 902 Ø 65mm

OZI/E skirti HSS pjovikliai gilinimo darbams

Tiksliems kvadratinės formos angų pjūviams atlikti. Puikiai tinka išpjauti angas ir langus surenkant
laivų ir lėktuvų modelius. Pjauna medieną, fanerą,
plastiką ir aliuminį. Maksimalus įpjovimo gylis –
16 mm.
Nr. 28 897 Peilis su 8 dantų.
Nr. 28 898 Peilis su 14 dantų.
8

VOLT
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VOLT
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Metalo, spalvotojo metalo ir nerūdijančio plieno paviršiams
šlifuoti ir poliruoti.
Skirtas ne tik šlifuoti, šalinti šerpetas, poliruoti, bet ir valyti.
Kompaktiškas šlifavimo diskas su šluotelėmis (Ø 50 x 30 mm). Subalansuotas nuolatinės srovės variklis su kintamo greičio kontrole
užtikrina tinkamą, kiekvienam metalui pritaikomą apdorojimą bei
pastovų greitį net ir veikiant didelei spaudimo jėgai. Iš aliuminio

išlietas galvutės korpusas, stiklo pluoštu sustiprinto POLIAMIDO
įrankio korpusas. Poliravimo ritinėlis ir po vieną 120 ir 240 grūdėtumo
šlifavimo diską su šluotelėmis. Sukomplektuotas toliau aprašytame
kokybiškos medžiagos lagaminėlyje.
Techniniai duomenys:
230 V. 100 W. Sukimosi greitis: 800 – 2.800 aps./min., ilgis 270 mm;
svoris 900 g. 2 klasės elektros izoliacija.
Nr. 28 560

WAS/E ir WAS/A skirtas poliravimo ritinėlis (iš vilnos)

WAS/E ir WAS/A skirtas šlifavimo diskas su šluotelėmis

Skirtas valyti, lyginti ir poliruoti metalą, spalvotąjį
metalą ir nerūdijantį plieną.
Ø 50 mm, plotis – 30 mm.

Nr. 28 565 Vidutinio grūdėtumo 2 vnt.

Skirtas valyti ir šlifuoti bei šalinti apnašas nuo
plokščių paviršių. Elastiniai plokšteliniai šlifavimo
diskai ant korundo pagrindo prisitaiko prie apdorojamo gaminio kontūrų.
Ø 50 mm, plotis – 30 mm.
Nr. 28 561
Nr. 28 562
Nr. 28 563

Grūdėtumo 80
Grūdėtumo 120
Grūdėtumo 240

2 vnt.
2 vnt.
2 vnt.

Kompaktiškas, lengvas prietaisas su ypač lengvai keičiamomis juostomis !
Galingas, tačiau tyliai veikiantis bei ilgaamžis nuolatinės srovės
variklis.
Prie kairiojo krašto sulygiuota šlifavimo juosta leidžia šlifuoti net ir
kampinius paviršius. Tiksliai sureguliuoti ritinėliai neleidžia juostai
nuslysti į šoną. Dėl įtempimo spyruoklės sistemos juostos lengvai
keičiamos, todėl jokių papildomų
įrankių nereikia. Korpusas pagamintas iš stiklo pluoštu sustiprinto POLIAMIDO. Į komplektą įeina
po penkias 150 ir 240 grūdėtumo
juostas bei spaustuvas su varžtu.
Įrankis supakuotas lagaminėlyje.

Nr. 28 922
Nr. 28 924
Nr. 28 928

Grūdėtumas 80
Grūdėtumas 150
Grūdėtumas 240

00

5 vnt.
5 vnt.
5 vnt. 
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Nr. 28 526

Juostos tvirtinamos ant aukštos
kokybės atramos. Tinka plieno,
spalvotųjų metalų, medienos ir
plastiko šlifavimui. Matmenys:
40 x 260 mm.

Al l

Techniniai duomenys:
230 V. 150 W. Šlifavimo juostos matmenys: 40 x 260 mm. Šlifavimo
paviršiaus plotas: 60 x 40 mm.
Juostos greitis: 160 m/min. Įrankio ilgis: 175 mm. Svoris: 1.200 g.
Izoliacijos klasė Nr. 2.

Iš aukštos kokybės korundo (aliuminio oksido)
pagamintos juostos

XO
N

OLT

Cilindrinis šlifuoklis WAS/E

XO
N

0,8

Idealiai paviršių apdailai. Su kompaktišku 50 x 30 mm šlifavimo disku su
šluotelėmis ir iš aliuminio išlietu galvutės korpusu. Pagaminta Europoje.

Lagaminas gaminamas iš aukštos kokybės POLIPROPILENO.
Patrauklios išvaizdos, labai tvirtas ir talpus. Vietos visiškai pakanka tam,
kad baigus darbą įrankį galėtumėte lengvai įdėti į lagaminą. Lagamino
šone esančioje etiketėje nurodyta komplekto sudėtis.
9

OLT

a

Naujien

Ekscentrinis orbitinis poliruotuvas EP/E
230

VOLT
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Tikri pagalbininkai automobilių sektoriuje: tobuli paviršiai net sunkiai
ir pastoviu greičiu net esant dideliam šlifavimo spaudimui. Pagaminta
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Dėl poliruotuvo 11 mm eigos, poliruojant dažytus ir nedengtus metalinius paviršius nelieka jokių dryžių ir neįkaista paviršius.
Galingas, tylus ir ilgaamžis specialus subalansuotas variklis su elektronine
(dviejų pusperiodžių) greičio reguliavimo sistema. Tyli planetinė pavara
lieto aliuminio korpuse su subalansuotu ekscentriniu skriemuliu nuolatiniam poliravimui. Stiklo pluoštu sustiprintas POLIAMIDO korpusas su
paminkštinta dalimi patogiam suėmimui. Poliruotuvas saugiai laikomas
stilingame dėkle, pagamintame iš aukštos kokybės polipropileno, kartu
su originalia įranga, paruošta naudojimui: dėkle yra 50 mm skersmens
guminis padas su greitos fiksacijos kibiu tvirtinimu, poliravimo kempinė
(vidutinio kietumo), avikailio poliravimo diskas, poliravimo veltinis (vidutinio kietumo), 12 šlifavimo diskų K 2000, dviejų etapų SONAX poliravimo
emulsija dažų atnaujinimui (2 x 25 ml), mikropluošto šluostė ir veržliaraktis
įrankių keitimui.
Techniniai duomenys:
230 V. 100 W. 800–2.800 aps./min. Ekscentrinė eiga 11 mm. Ilgis 270 mm.
Svoris 800 g. Izoliacijos klasė Nr. 2.
Nr. 28 680	

Pastaba:
Lagaminas gaminamas iš aukštos kokybės POLIPROPILENO.
Patrauklios išvaizdos, labai tvirtas ir talpus. Vietos visiškai pakanka
tam, kad baigus darbą įrankį galėtumėte lengvai įdėti į lagaminą.
Lagamino šone esančioje etiketėje nurodyta komplekto sudėtis.

Priedai kampiniams poliruotuvams WP/E ir WP/A bei ekscentriniams orbitiniams
poliruotuvams EP/E ir EP/A.
Guminis padas

a

Naujien

Su greitos fiksacijos kibiu tvirtinimu.
Nr. 29 074 Ø 30 mm
Nr. 29 098 Ø 50 mm

Veltinis poliravimo antgalis, vidutinio kietumo

Skirtas poliruoti metalus (pvz., nerūdijantį plieną,
žalvarį ir varį).
Ø 50 mm.
Nr. 28 666

2 vnt.

Avikailio poliravimo diskas

Iš aukštos kokybės, tankaus avikailio, skirto poliruoti
atsparias įbrėžimams dangas.
Ø 50 mm.
Nr. 28 664

10

2 vnt.

Profesionalios poliravimo kempinėlės, 50 mm

Skirta užtepti poliravimo emulsiją ant dažytų ir
metalinių paviršių baigiamajam poliravimui.
Ø 50 x 25 mm.
Nr. 29 092
Nr. 29 094
Nr. 29 096

2 vnt.
2 vnt.
2 vnt.

minkšta (juoda)
vidutinio kietumo (geltona)
kieta (balta)

Iš mūsų profesionalaus šlifavimo ir poliravimo rinkinio
(NR. 29 070) – dabar galima įsigyti atskirai !
Profesionalios poliravimo kempinėlės, 30 mm

a

Naujien

Skirta užtepti poliravimo emulsiją ant dažytų ir
metalinių paviršių baigiamajam poliravimui.
Ø 30 x 25mm. Conical.
		
Nr. 29 078
2 vnt. minkšta (juoda)
Nr. 29 077
2 vnt. vidutinio kietumo (geltona)
Nr. 29 076
2 vnt. kieta (balta)

prieinamose vietose garantuoti. Elektroninė greičio reguliavimo sistema dirbant mažu
Europoje.

Kampinis poliruoklis WP/E
230

0,8
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Sukamasis judesys efektyviam poliravimui, valymui, rūdžių pašalinimui ir lakuotų
paviršių baigiamiesiems poliravimo darbams.
Galingas, tylus ir ilgaamžis specialus subalansuotas variklis. Tyli planetinė pavara lieto aliuminio korpuse ir elektroninė (dviejų pusperiodžių) greičio reguliavimo sistema dirbant
mažu ir pastoviu greičiu net esant dideliam šlifavimo spaudimui. Stiklo pluoštu sustiprintas POLIAMIDO korpusas su paminkštinta dalimi patogiam suėmimui. Poliruotuvas
saugiai laikomas stilingame dėkle, pagamintame iš aukštos kokybės polipropileno, kartu
su originalia įranga, paruošta naudojimui: dėkle yra 50 mm skersmens guminis padas
su greitos fiksacijos kibiu tvirtinimu, poliravimo kempinė (vidutinio kietumo), avikailio
poliravimo diskas, poliravimo veltinis (vidutinio kietumo), 12 šlifavimo diskų K 2000,
dviejų etapų SONAX poliravimo emulsija dažų atnaujinimui (2 x 25 ml) ir mikropluošto
šluostė.
Techniniai duomenys:
230 V. 100 W. 800–2.800 aps./min. Ilgis 270 mm. Svoris 720 g. Izoliacijos klasė Nr. 2.
Nr. 28 660


Ypač smulkaus grūdėtumo šlifavimo diskai

Iš silicio karbido. Idealiai tinka baigiamiesiems darbams šalinant dažų ar lako likučius nuo paviršių.
Ø 50 mm.

Nr. 28 667
Nr. 28 668
Nr. 28 670

12 vnt.
12 vnt.
12 vnt.

grūdėtumo 400
grūdėtumo 1,000
grūdėtumo 2,000

Šlifavimo diskai banguotu kraštu

a

Naujien

Iš silicio karbido. Baigiamiesiems dažymo
darbams ar lako nubėgimų ir intarpų
šalinimui, ypač tinka automobilių sektoriuje
(lokaliam dažymui). Skersmuo 30 mm.
Nr. 29 082
Nr. 29 084

12 vnt.
12 vnt.

Profesionalus šlifuoti ir poliruoti skirtas rinkinys, į kurį įeina
80 mm ilgintuvas ir 30 mm šlifavimo padas
(fiksuojant lipnių juostelių
tvirtinimo sistema).
Idealiai tinka dirbant mažai erdvės turinčiose
vietose, pvz., motociklų, ratlankių, automobilio
vidui ir variklio skyriui. 80 mm ilgintuvas leidžia
pasiekti net ir ypač atokias vietas. Be ilgintuvo
ir 30 mm putų mišinio atraminės plokštelės,
į komplektą įeina ir po dvylika 1.000 ir 2.500
grūdėtumo gofruotų šlifavimo diskų bei po vieną
stambaus, vidutinio ir smulkaus grūdėtumo
konusinę poliravimo kempinėlę.
Nr. 29 070



grūdėtumo 1,000
grūdėtumo 2,500
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Idealiai tinka stalių darbams surenkant maketus ir modelius
bei medžio drožimo darbams. Su iš aliuminio išlietu galvutės
korpusu. Pagaminta Europoje.
Elektrinis drožimo įrankis MSG
230

10,8

VOLT

VOLT

Į komplektą įeina trys Japoniški įstatomi peiliai,
pagaminti iš rankiniu būdu grūdinto metalo kompozito.

Visų rūšių medienos drožimui. Baldų ir antikvarinių daiktų
restauravimo darbams. Lino raižiniams ir tiksliems dažų šalinimo
darbams.
Galima apdirbti ir gipsą. Subalansuotas, tyliai veikiantis, labai
ilgaamžis, nuolatinės srovės variklis. Reduktoriaus galvutės korpusas
pagamintas iš aliuminio lydinio. Pagrindinis korpusas gaminamas iš
stiklo pluoštu sustiprinto POLIAMIDO.

Į komplektą įeina trys aukštos kokybės, Japoniški, įstatomi peiliai (U
formos, V formos ir plokščias).
Techniniai duomenys:
230 V. 50 W. Peilio judėjimo greitis: 11.000 aps./min. Įrankio ilgis:
230 mm. Svoris: 680 g. Izoliacijos klasė Nr. 2.

MSG įrankio drožimo peiliai

Universalus peilių galandimo akmuo

Aukščiausios kokybės metalo kompozito
peiliai, pagaminti Japonijoje. Plieninis peilio pagrindas yra padengtas ypatingai kietu volframo plienu. Visi peilių
galiukai yra pagaląsti rankiniu būdu.
Komplektą sudaro V formos didelis ir
mažas peilis, užapvalintas peilis, plokščias peilis su tiesiais kraštais,
plokščias peilis su užapvalintais kraštais.

Galandimo akmuo skirtas PROXXON drožimo
peiliams. Akmens profilis tinka įvairių
formų peiliams. Puikus drožimo peilių
galąstuvas.

Nr. 28 644

Nr. 28 578

Matmenys: 100 x 63 x 15 mm

Nr. 28 572

Pastaba:
Volframo karbido plokštelės idealiai tinka
medžio drožimo darbams atlikti naudojant kartu
su mūsų siūlomais LHW ir LHW/A kampiniais
šlifuokliais su ilgu kakleliu. Žr. psl. 6.

Visi aprašyti įrankiai yra tiekiami su iš aukštos kokybės POLIPROPILNO pagaminta sandėliavimo dėže. Lagaminas gaminamas iš
aukštos kokybės polipropileno. Patrauklios išvaizdos, labai tvirtas
ir talpus. Vietos visiškai pakanka tam, kad baigus darbą įrankį
galėtumėte lengvai įdėti į lagaminą. Lagamino šone esančioje
etiketėje nurodyta komplekto sudėtis.
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VOLT

Tiksli pjovimo įranga! Su lieto aliuminio galvute.

Siaurapjūklis STS/E
230

VOLT

Pastaba:
Panašus 12 V siaurapjūklis STS 12/E yra
aprašytas puslapyje Nr. 22.
Šis įrankis pasižymi dideliu tikslumu ir aukštu
darbo našumu.
Stabili iš cinko išlieta galvutė užtikrina tikslų tvirtinimą.
Įrankio korpusas gaminamas iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido.
Subalansuotas, tyliai veikiantis, ilgaamžis, nuolatinės srovės variklis.
Peiliuko judėjimo greitis reguliuojamas elektroninės sūkių reguliavimo sistemos pagalba. Atraminį padą galima paversti iki 45o kampu.
Idealiai tinka sudėtingos formos pjūviams medienoje (iki 12 mm skersmens), klijuotoje plokštėje (iki 5 mm storio) ir spalvotuose metaluose
(iki 3 mm storio) atlikti. Į komplektą įeina 4, skirtingo dantų žingsnio,
„super-cut“ kokybės peiliukai, skirti medienos, plastiko ir metalo
pjovimui. Įrankis turi saugų, tvirtą ir patrauklios išvaizdos lagaminą,
gaminamą iš aukštos kokybės POLIPROPILENO.
Techniniai duomenys: 230 V. 80 W. Peiliuko judėjimo greitis: 2.000 –
4.500 aps./min. Ilgis: 230 mm. Svoris: 700 g. Izoliacijos klasė Nr. 2.
Nr. 28 530
		

Iš specialaus plieno gaminami peiliukai

1,5 mm dantų žingsnis. Tinka kietai / minkštai medienai, fanerai, stiklo
pluoštu sutvirtintoms plokštėms, minkštam plastikui pjauti su įrankiais
STS/E ir STS 12/E.
Nr. 28 054
Pakuotėje 2 vnt.		
		

Iš HSS plieno gaminami peiliukai

1,05 mm dantų žingsnis. Tinka metalui, spalvotiems metalams,
aliuminiui ir minkštiems lydiniams, stiklo pluoštui, organiniam stiklui ir
izoliacinėms medžiagoms pjauti su įrankiais STS/E ir STS 12/E.
Nr. 28 056
Pakuotėje 2 vnt.

Kompaktiškas dirbtuvių dulkių siurblys CW-matic
Protingas sprendimas siekiant sukurti švarią darbo aplinką - tiesioginė elektrinių
įrankių jungtis 25 – 2.000 W. Dulkių siurblys veikia tiek, kiek veikia staklės. 5 sekundžių
išlaikymas išjungus elektrinį įrankį.
Sklandus darbas ir didelis siurbimo našumas. Didelį filtrą su grioveliais, pagamintą iš POLIPROPILENO galima valyti ir plauti rankiniu būdu. Papildomas smulkių dulkių popierinis filtras (šiuo
atveju nebūtinas priedas). Konteinerį lengva ištuštinti: tiesiog nuimkite prietaiso dangtį su
varikliu. Komplektą sudaro 3,5 m ilgio siurbimo žarna, 2 dalių aliumininis siurbimo vamzdis (98
cm ilgio), grindų valymo antgalis, antgalis su šepečiu, siaurų plyšių valymo antgalis ir adapteris,
tinkantis visų PROXXON įrankių adapterio prijungimui. Į komplektą taip pat įeina praktiškas
laikiklis, skirtas siurbimo jungčiai (žr. aprašymą kairėje pusėje). Siurblys tiekiamas kartu su 6
smukių dulkių popieriniais filtrais.
Techniniai duomenys:
230 V. Galia: 1.100 W. Elektrinių įrankių (nuo 25 iki 2.000 W) jungtis. 18 l konteineris. 5 m
ilgio elektros kabelis.
Nr. 27 490

Smulkių dulkių popierinis filtras,
skirtas dulkių siurbliui CW-matic

Papildomas filtras. Šį filtrą reikia išimti tada, kai
siurbiami skysčiai.
Nr. 27 494
5 vnt. 
Praktiškas antgalio laikiklis, įeinantis į tiekimo
komplekto sudėtį: laikiklis naudojamas vakuuminio
siurblio žarnos fiksavimui, laikiklio adapterį (20 mm) įstatant į universalų
laikiklį UHZ (žr. psl. Nr. 26) arba įtvirtinant jį į spaustuvus.

CW-matic siurblio filtras su grioveliais

Pagamintas iš polipropileno. Gali būti valomas
sausu arba šlapiu būdu.
Nr. 27 492
1 vnt.
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37 mm skersmens ir tik 270 g svorio – patogumo atžvilgiu dar
neįveiktas savo klasėje !

MICROMOT 230/E
230
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Gręžimui, frezavimui, šlifavimui, poliravimui, valymui, drožybai
ir graviravimui. Labai grakštus korpusas (iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido) su minkštų komponentų rankena leidžia
valdyti įrankį dviem pirštais kaip rašiklį.
Subalansuotas nuolatinės srovės variklis. Tylus ir ilgaamžis.
Didžiausias sūkių skaičius 22.000/min, elektronikos dėka gali būti
tolygiai mažinamas iki 6.000/min. Sukimo momentas išliekantis net
apatiniuose sūkių diapazonuose. Tai ypač svarbu tiksliai gręžiant,
valant ir poliruojant.
Nušlifuotas velenas su rutuliniu šarnyru. Aukštos kokybės MICROMOT

plieno įvorės: net smulkiausi strypai absoliučiai išcentruoti. Naudojami įrankiai nejuda, be mažiausios atatrankos. Velenas įrankių
keitimui fiksuojamas mygtuko paspaudimu. 20 mm-kakliukas, skirtas MICROMOT gręžimo ir horizontalioms staklėms. Komplekte
plieninės įvorės (po 1 vienetą 1 –
1,5 – 2 – 2,4 – 3 ir 3,2 mm).
Techniniai duomenys:
230 V. 80 W. 6.000 – 22.000 aps./
min. Svoris 270 g. Izoliacijos klasė Nr. 2.
Nr. 28 440

Frezavimo/gręžimo įrankis MICROMOT 230/E. Patraukliame plastikiniame dėkle.
Komplektacijoje yra 34 pramoninės kokybės antgaliai ir frezos.

a

Naujien

Frezavimo/gręžimo įrankis MICROMOT 230/E (aprašytas
pirmiau). Komplektacijoje yra 34 pramoninės kokybės antgaliai ir frezos.
1 deimantinis šlifavimo antgalis, 1 smulki freza, 0,5 ir 1 mm
grąžtai, 1 žalvarinis šepetys, 4 aukštos kokybės korundo šlifavimo
antgaliai (cilindrinis, sferinis, disko ir kūgio formos), 1 pjovimo
diskas, 4 šlifavimo diskai (2 korundo, 2 silicio karbido), 20 atpjovimo diskų ir 1 kotelis. Taip pat į komplektą įeina 6 MICROMOT
įvorės nuo 1 iki 3,2 mm (žr. psl. Nr. 30).
Techniniai duomenys:
230 V. 80 W. 6.000 – 22.000 aps./min. Svoris 270 g. Izoliacijos klasė
Nr. 2.
Nr. 28 430

14

Lengvas ir plonas: galingas nuolatinės srovės variklis užtikrina
idealų pjovimą ! Pagaminta Europoje.

Mažas pjovimo įrankis MIC
Įrankis skirtas medienos, plastiko, stiklo pluoštu sustiprinto plastiko, popieriaus, kartono, folijos
ir kitų medžiagų pjaustymui. Pjūvio linijos plotis 0,5 mm.
Korpusas pagamintas iš stiklo pluoštu sustiprinto POLIAMIDO. Pavaros pagamintos iš grūdinto
plieno. Su „MIC“ galima pasinerti į ruošinio paviršių (pvz., darant išpjovas). Pjovimo disko apsauga
pakyla automatiškai pjovimo metu. Pridedamas atsuktuvas pjovimo diskui pakeisti.
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Techniniai duomenys:
230 V. 40 W. 20.000 aps./min. Didžiausias pjūvio gylis 4 mm.
Pjūvio plotis 0,5 mm. Svoris apie 300 g. Izoliacijos klasė Nr. 2.
Nr. 28 650

Įrankio MIC pjovimo diskas

Gaminamas iš spyruoklinio plieno (kietumas
55 HRC). Dantys grūdinti. Disko matmenys:
23 x 0,3, 2,6 mm gręžtinė anga.

Nr. 28 652

Įrankio MIC deimantais dengtas pjovimo diskas

12

Su aušinimo skylėmis. Skirtas porceliano,
keramikos, plastiko, stiklo pluoštu sutvirtinto
plastiko ir PC plokščių pjovimui. Disko matmenys:
23 x 0,6, 2,6 mm gręžtinė anga.

VOLT

10,8
VOLT

230

VOLT

Nr. 28 654

MICROMOT lankstūs velenai su tikslia aliuminio rankena. Galima užsakyti rankeną su
plieninėmis įvorėmis arba greitos fiksacijos griebtuvu.
MICROMOT lankstus velenas 110/P
Plieninis velenas su dviem guoliais, skirtas darbui su
MICROMOT plieninėmis įvorėmis. Prie įrankio jungiamo
veleno galas įstatytas į guolį. Labai lankstus velenas
(nekaista dirbant sulenkus mažu spinduliu). Ilgis:
100 cm. Maksimalūs sūkiai: 25.000 aps./min. Komplekte
yra 6 plieninės įvorės (1; 1,5; 2; 2,4; 3 ir 3,2 mm).
Nr. 28 620

MICROMOT lankstus velenas 110/BF

Toks pat kaip aukščiau esantis velenas. Skiriasi tik tuo, kad
ant rankenos yra greitos fiksacijos griebtuvas (0,3 – 3,2 mm).
Patogu dirbti su skirtingo skersmens kotelius turinčiais
priedais.
Nr. 28 622
15

Europoje pagaminti akumuliatoriniai įrankiai. Puikus pasirinkimas
30-iai minučių net ir dirbant didžiausiu pajėgumu.

12

10,8

VOLT

VOLT

230

•
•

Aukštos kokybės 10,8 V ličio jonų akumuliatorius su 2,6 Ah talpa didžiausiam darbo našumui
užtikrinti.
Galvutė iš lieto aliuminio. POLIAMIDO korpusas, sustiprintas stiklo pluoštu. Paminkštinta
rankena patogiam laikymui.

•

Visi įrankiai su subalansuotu nuolatinės el. srovės varikliu yra galingi, tylūs ir ilgaamžiai.

VOLT

EP/A
WP/A

KS/A
IBS/A

RBS/A

WAS/A
00

BS/A

LHW/A

0 2 4 8174
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Visi įrankių komplektai pristatomi saugiai supakuoti
praktiškuose, patrauklaus modelio, talpiuose, iš aukštos
kokybės polipropileno pagamintuose lagaminėliuose.
Lagamino šone esančioje etiketėje nurodyta konkreti
komplektacija.

Praktiškas:
Įrankis gali stovėti ant akum
uliatoriaus plokščio dangtelio.

Greitasis akumuliatorių įkroviklis LG/A2

Ličio jonų akumuliatorius Li/A2

Įkrauna PROXXON ličio jonų akumu-liatorių Li/A2 per
vieną valandą. Integruotas temperatūros valdymas. LED
indikatorius: Geltona = kraunasi, žalia = įkrautas.
Techniniai duomenys:
Maitinimo įtampa 100 – 240 V, 50/60 Hz. Atiduodama
galia 12,6 V, 2 A. Svoris apie 340 g
.
Nr. 29 880

Ilgaamžiškas ir patvarus, skirtas darbui su mūsų naujaisiais akumuliatoriniais įrankiais MICROMOT. Saugų
naudojimą užtikrinanti integruota temperatūros
kontrolės sistema.
Techniniai duomenys:
Įtampa 10,8 V. Galingumas 2,6 Ah. Ilgis 85 mm. Svoris
180 g.
Nr. 29 896

Pastaba:
daugybę visiems akumuliatoriniams įrankiams tinkamų priedų rasite 4 – 11 puslapiuose, kuriuose pateikti laidiniai įrankių variantai.
Mūsų specialiame akumuliatorinių įrankių lankstinuke (prieinamas vokiečių kalba NR. 95 138 ir anglų kalba NR. 95 295) pateikiami visi
akumuliatoriniai modeliai ir jiems tinkantys priedai. Jeigu norite gauti lankstinuką, susisiekite su mumis !
16

amatininkams ir pramonės atstovams. Vieno akumuliatoriaus įkrovimo pakanka bent
PO 6 989 2
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Profesionalus akumuliatorinis
gręžtuvas/šlifuoklis IBS/A

Gręžimui, frezavimui, šlifavimui, poliravimui, valymui, pjovimui,
graviravimui ir raižymui.
Dvigubi rutuliniai guoliai, tikslus griebtuvas iš šlifuoto plieno ir šešios
plieninės įvorės MICROMOT su trimis įpjovomis (1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3
ir 3,2 mm) užtikrina itin aukštą koncentriškumo tikslumą. Itin tiksliai
besisukantys antgaliai ir pjovikliai. 20 mm MICROMOT kaklelis, skirtas
naudoti su gręžimo ir horizontaliais stovais. Komplektuojamas su 34
antgalių ir pjoviklių rinkiniu (žr. pav. IBS/E, psl. 4). Į komplektą įeina ličio
jonų akumuliatorius Li/A2 (10,8 V) ir greito įkrovimo įkroviklis LG/A2.
Techniniai duomenys:
10,8 V. 7.000 – 23.000 aps./min. Ilgis 270 mm. Svoris apie 700 g (su akumuliatoriumi).
Nr. 29 800
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Profesionalus akumuliatorinis gręžtuvas/šlifuoklis IBS/A

Kaip nurodyta kairėje pusėje, su 6 MICROMOT plieno įvorėmis, tačiau be
akumuliatoriaus, greito įkrovimo įkroviklio bei antgalių ir pjoviklių. Supakuotas kartoninėje dėžėje.
Nr. 29 802
PO 6 989 2
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Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis
LHW/A su ilgu kakleliu

Darbui su plienu, spalvotaisiais metalais, stiklu, keramika, medžiu
ir plastiku. Pjovimui, grubiam apdirbimui ir šlifavimui.
Komplektuojamas su korundo šlifavimo disku (60 grūdėtumo),
šlifavimo juosta (100 grūdėtumo) ir pjovimo disku. Į komplektą
įeina ličio jonų akumuliatorius Li/A2 (10,8 V) ir greito įkrovimo
įkroviklis LG/A2.
Techniniai duomenys:
10,8 V. 5.000 – 16.000 aps./min. Ø 50 mm diskai su 10 mm anga. Ilgis
320 mm. Svoris apie 800 g (su akumuliatoriumi).
Nr. 29 815
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Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis LHW/A su ilgu kakleliu

Kaip nurodyta kairėje pusėje, taip pat komplektuojamas su išvardytais
priedais. Tačiau be akumuliatoriaus ir greito įkrovimo įkroviklio. Supakuotas kartoninėje dėžėje.
Nr. 29 817
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igh
ts by PROX

r

Mažų angų šlifavimui, lydinių, paviršių, užapvalinimų, griovelių
apdailai, tikslių dalių šerpetų šalinimui arba nusklembimui.
Nuspaudus mygtuką galvutė sukasi 60°. Siurbimo jungtis su vakuuminio
siurblio adapteriu leidžia užtikrinti švarą atliekant darbus. Komplektuojamas su 4 šlifavimo juostomis (po dvi 80 ir 180 grūdėtumo).
Į komplektą įeina ličio jonų akumuliatorius Li/A2 (10,8 V) ir greito
įkrovimo įkroviklis LG/A2.
Techniniai duomenys: 10,8 V. Šlifavimo juosta 10 x 330 mm (šlifavimui
naudojamas plotas 10 x 110 mm). Šlifavimo greitis 200 – 700 m/min.
Ilgis 380 mm. Svoris apie 900 g (su akumuliatoriumi).
Nr. 29 810
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Akumuliatorinis juostinis šlifuoklis BS/A

Kaip nurodyta kairėje pusėje, su 4-iomis šlifavimo juostomis.
Tačiau be akumuliatoriaus ir greito įkrovimo įkroviklio. Supakuotas
kartoninėje dėžėje.
Nr. 29 812
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Akumuliatorinis sulankstomas atsuktuvas KS/A.
Kompaktiškas, patogus ir tvirtas.
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Akumuliatorinis sulankstomas atsuktuvas KS/A

VOLT

•
•
•

Naujien

Aukštos kokybės 10,8 V ličio jonų akumuliatorius su 2,6 Ah talpa. Pažangiausia technologija !
2 greičių pavarų mechanizmas: 250 ir 750 aps./min.
Elektromechaninė išjungimo sankaba, skirta iš anksto pasirinkti sukimo momentus su dideliu
pakartojimo tikslumu.

Darbui ankštose vietose.
Automatinis suklio fiksavimas pasiekus nustatytą sukimo
momentą. Praktiška: jei reikia, varžtus galima iki galo priveržti
didesniu sukimo momentu rankomis. Naudojami 1/4 colio
šešiakampiai standartiniai antgaliai. Antgaliai saugiai laikomi ir
atlaisvinami judinant fiksavimo žiedą. Ryški LED lemputė apšviečia
tamsias darbo vietas. Komplekte yra ličio
jonų akumuliatorius Li/A2 (10,8 V) ir greitasis
įkroviklis LG/A2.
Techniniai duomenys:
10,8 V nuolatinė srovė. 250 / 750 aps./min. Ilgis
300 mm. Svoris 600 g (su akumuliatoriumi).
Nr. 29 840

Praktiškas:
Įrankis gali stovėti ant akum
uliatoriaus plokščio dangtelio.

Komplektą sudaro 12 standartinių
pramoninės kokybės antgalių. Iš jų devyni
25 mm antgaliai (PH 0 – 1 – 2, HX 3 – 4 – 5,
TX 10 – 15 – 20), taip pat 3 ypač ilgi 80 mm
antgaliai (PH 1 – FD 3 – 5,5).

Akumuliatorinis sulankstomas atsuktuvas KS/A

Kaip aprašyta pirmiau, yra pridedami antgaliai, bet ne akumuliatorius
ir greitasis įkroviklis. Supakuota į kartoninę dėžę.
Nr. 29 842

Akumuliatorinis vamzdinis juostinis
šlifuoklis RBS/A
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Užtikrina aukštos kokybės paviršių apdailą be paskesnės rankinės
apdailos. Idealiai tinka šlifuoti struktūrinį VA nerūdijantį plieną ir
vamzdžių antgalius.
Nuspaudus mygtuką galvutė gali būti pasukta iki 60°. Siurbimo jungtis su vakuuminio siurblio adapteriu leidžia užtikrinti švarą darbo
metu. Komplektuojamas su 4 šlifavimo juostomis (po dvi 80 ir 180
grūdėtumo) ir 2 poliravimo juostomis. Į komplektą įeina ličio jonų akumuliatorius Li/A2 (10,8 V) ir greito įkrovimo įkroviklis LG/A2.
Techniniai duomenys: 10,8 V NS. 10 x 330 mm šlifavimo juosta,
šlifavimo plotas – apie 10 x 50 mm ir 10 x 70 mm, juostos greitis 200 –
700 aps./min.; apytiksl. svoris – 900 g (su akumuliatoriumi).
Nr. 29 830
18

Akumuliatorinis vamzdinis juostinis šlifuoklis RBS/A

Kaip nurodyta kairėje pusėje, tačiau be akumuliatoriaus ir greito
įkrovimo įkroviklio. Supakuotas kartoninėje dėžėje.
Nr. 29 832

RBS/A skirta atsarginė poliravimo juosta

Neplyštančio audinio pagrindas. Metalui, spalvotajam metalui ir
nerūdijančiam plienui šlifuoti ir poliruoti. 10 x 330 mm.
Nr. 28 576 smulkaus grūdėtumo

4 vnt.

Labai stabili lieto aliuminio galvutė. Tobuliems paviršiams
net ir ankštose vietose.

Akumuliatorinis kampinis
poliruoklis WP/A
101044
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Sukamasis judesys efektyviam poliravimui, valymui, rūdžių
pašalinimui ir lakuotų paviršių baigiamiesiems poliravimo
darbams.
Su daugybe priedų, tokių kaip 50 mm skersmens guminis padas su greitos fiksacijos kibiu tvirtinimu, poliravimo kempinė (vidutinio kietumo),
avikailio poliravimo diskas, poliravimo veltinis (vidutinio kietumo), 12
šlifavimo diskų K 2000, dviejų etapų SONAX poliravimo emulsija dažų
atnaujinimui (2 x 25 ml) ir mikropluošto šluostė. Rinkinyje yra ličio jonų
akumuliatorius Li/A2 (10,8 V) ir greitasis įkroviklis LG/A2.

Akumuliatorinis kampinis
šlifuoklis EP/A

Techniniai duomenys:
10,8 V nuolatinė srovė. Suklio greitis nuo 1.100 iki 2.800 aps./min. Ilgis
305 mm. Svoris 950 g (su akumuliatoriumi).
Nr. 29 820

Akumuliatorinis kampinis poliruoklis WP/A

Komplekte yra priedai, aprašyti kairėje, bet nėra akumuliatoriaus ir
greitojo įkroviklio. Supakuotas į kartoninę dėžę.
Nr. 29 822
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Dėl poliruotuvo 11 mm eigos, poliruojant dažytus ir nedengtus metalinius paviršius nelieka jokių dryžių ir neįkaista
paviršius.
Su daugybe priedų, tokių kaip 50 mm skersmens guminis
padas su greitos fiksacijos kibiu tvirtinimu, poliravimo kempinė
(vidutinio kietumo), avikailio poliravimo diskas, poliravimo
veltinis (vidutinio kietumo), 12 šlifavimo diskų K 2000, dviejų
etapų SONAX poliravimo emulsija dažų atnaujinimui (2 x 25 ml),
mikropluošto šluostė ir veržliaraktis įrankių keitimui.
Rinkinyje yra ličio jonų akumuliatorius Li/A2 (10,8 V) ir greitasis
įkroviklis LG/A2.

Techniniai duomenys:
10,8 V nuolatinė srovė. Suklio greitis nuo 1.100 iki 2.800 aps./min. Ilgis
305 mm. Svoris 950 g (su akumuliatoriumi).
Nr. 29 835

Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis EP/A

Komplekte yra priedai, aprašyti kairėje, bet nėra akumuliatoriaus ir
greitojo įkroviklio. Supakuotas į kartoninę dėžę.
Nr. 29 837
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Užtikrina aukštos kokybės paviršių apdailą net ir mažai erdvės
turinčiose vietose. Skirtas šlifuoti, šveisti, poliruoti ir valyti
plieną, spalvotuosius metalus ir ypač nerūdijantį plieną.
Kompaktiškas šlifavimo cilindras (Ø 50 x 30 mm). Į komplektą įeina po
vieną poliravimo ir šlifavimo 120 ir 240 grūdėtumo cilindrą. Komplektuojamas su ličio jonų akumuliatoriumi Li/A2 (10,8 V) ir greito įkrovimo
įkrovikliu LG/A2.
Techniniai duomenys: 10,8 V NS. Ø 50 mm poliravimo ir šlifavimo
cilindras, 30 mm pločio. Apsukų skaičius: 1.100 – 2.800 aps./min., ilgis
305 mm; apytiksl. svoris – 1.000 g (su akumuliatoriumi).
Nr. 29 825
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Akumuliatorinis cilindrinis
šlifuoklis WAS/A
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Akumuliatorinis cilindrinis šlifuoklis WAS/A

Kaip nurodyta kairėje pusėje, tačiau be akumuliatoriaus ir greito
įkrovimo įkroviklio. Supakuotas kartoninėje dėžėje.
Nr. 29 827
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MICROMOT 60. Ketvirtos kartos įrankiai išbandyti milijonų.
Pagaminta Europoje. Su aukštos kokybės plieno įvorėmis.

12
VOLT

/
DM

•

Skirtas gręžimo, frezavimo, šlifavimo, poliravimo, valymo, pjovimo ir graviravimo darbams
atlikti. Dirbti su plienu, brangiaisiais metalais, stiklu, keramika, plastiku ir brangakmeniais.

•

Dėl žemos įtampos puikiai tinka darbams su aušinimo skysčiu atlikti
(šlapiajam šlifavimui ir pjovimui).
Elektroninė greičio reguliavimo sistema
su grįžtamojo ryšio efektu – variklio
galia išlieka didelė netgi dirbant mažais
apsisukimais.

1 010 4
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Standartinė 20 mm įvorė leidžia
įrankį naudoti tiek gręžimo stove,
tiek ir universaliame laikiklyje.

Tvirtas korpusas iš stiklo pluoštu sutvirtinto POLIAMIDO.
Su paminkštinimu laikymo vietose.

Vos 35 mm skersmens korpusas ir tik 230 g svoris užtikrina ypač patogų įrankio valdymą. Subalansuotas variklis leidžia ašims lengvai suktis
guoliuose ir užtikrina ypač tylų įrankio darbą bei ausiai malonų garsą. Aukštos kokybės plieninės įvorės MICROMOT leidžia tiksliai įtvirtinti net ir
mažiausius priedus bei išvengti permušimo ar vibravimo.

Freza-gręžtuvas MICROMOT 60/E

Freza-gręžtuvas MICROMOT 60

Elektroninė greičio reguliavimo sistema ir didelis variklio galingumas
net ir esant mažam greičiui. Į komplektą įeina šešios plieninės įvorės
MICROMOT (1 - 1,5 – 2 - 2,4 - 3 ir 3,2 mm).
Techniniai duomenys:
Nuolatinė srovė 12 – 18 V. 40 W. 5.000 – 20.000 aps./min. Ilgis
220 mm. Svoris 230 g.
Nr. 28 510

Be elektroninės sūkių reguliavimo sistemos (20.000 aps./min.).
Visi kiti įrankio techniniai duomenys ir konstrukcija yra tokia pat, kaip
ir viršuje aprašyto įrankio MICROMOT 60/E.
Nr. 28 500 

a

Naujien

Apsauginiai rankinių „MICROMOT“ įrankių gaubtai su
standartiniu 20 mm kakliuku.
Saugiam darbui su pjūklų geležtėmis, pjovimo diskais, frezomis,
šlifavimo įrankiais, plieniniais šepečiais ir poliravimo įrankiais.
Vienas 22 mm, kitas 38 mm skersmens. Lengvai uždedami.
Nr. 28 946

20
2

rinkinys su 2 vienetais

Pastaba:
Plieninės MICROMOT įvorės yra grūdintos, todėl jų lankstumas yra
pastovus 1 . Šios įvorės pasižymi nuolatiniu tikslumu, netgi nuolatinio
naudojimo atveju (šių įvorių negalima lyginti su negrūdintomis, keturių
įpjovų žalvarinėmis arba aliumininėmis įvorėmis). Trijų įpjovų įvorę yra
daug sudėtingiau pagaminti negu keturių įpjovų
įvorę 2 , tačiau šios įvorės yra atsparesnės
1
apkrovoms. Tai yra ypač svarbu naudojant
priedus su mažo skersmens
2
koteliais 3 .
3
Daugiau informacijos rasite lape
Nr. 30 !

MICROMOT 60/EF modelis su suveržimo įtaisu.
Itin praktiškas dirbant su skirtingo skersmens velenais.

12
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MICROMOT 60/EF
Pastaba:
Būtina naudoti tinklo adapterį dirbant su
MICROMOT 60. Rekomenduojame PROXXON
tinklo adapterį NG 2 (žr. psl.25).

0,3 – 3,2 mm suveržimo įtaisas. Ypač tinka
darbui su skirtingo dydžio velenus turinčiais
priedais, pvz. HSS grąžtais.
20 mm kaklelis leidžia įrankį naudoti kartu
su įvairiais MICROMOT priedėliais.

Plonas, lengvas ir patogus naudoti.
Greitos fiksacijos griebtuvas ir elektroninė sūkių reguliavimo sistema
su grįžtamuoju ryšiu (didelė variklio galia išlaikoma netgi dirbant
mažais sūkiais). Specialios konstrukcijos, subalansuotas, tyliai
veikiantis ir ilgaamžis nuolatinės srovės variklis.
Būtina naudoti tinklo adapterį. Kitos techninės charakteristikos ir konstrukcija yra kaip ir kairėje aprašyto MICROMOT 60/E.

Stabilus korpusas gaminamas iš stiklo pluoštu
sutvirtinto poliamido. Įrankio rankena turi
malonią minkštą dangą.

Nr. 28 512

Modelių surinkimo ir graviravimo rinkinys su MICROMOT
gręžtuvu/šlifuokliu 60/E, tinklo adapteriu ir 34 aukštos
kokybės priedais.
MICROMOT gręžtuvas/šlifuoklis 60/E. Į komplektą įeina 34 pramoninės kokybės priedai:
1 deimantinis šlifavimo antgalis, 1 smulki freza, 0,5 ir 1 mm grąžtai, 1 žalvarinis šepetys, 4 aukštos
kokybės korundo šlifavimo antgaliai (cilindrinis, sferinis, disko ir kūgio formos), 1 pjovimo diskas, 4
šlifavimo diskai (2 korundo, 2 silicio karbido), 20 atpjovimo diskų ir 1 kotelis. Taip pat į komplektą
įeina 6 MICROMOT įvorės nuo 1 iki 3,2 mm (žr. psl. Nr. 30). Kartu tiekiamas ir tinklo adapteris
(230 V/12 V, 1 A).
Nr. 28 515
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Abu rinkiniai yra tiekiami patraukliame
lagamine su 34 pramoninės kokybės
antgaliais.

21
2

Atsparus 12 V prietaisas už prieinamą kainą, pagamintas ES. Naudojamas
su tinklo adapteriais MICROMOT, kurių vardinė galia yra nuo 2 A.

Tikslus gręžtuvas/šlifuoklis FBS 12/EF

12
VOLT

Įrankis skirtas tiksliam gręžimui, frezavimui, šlifavimui, poliravimui, valymui, rūdžių šalinimui, graviravimui, raižymui ir pjovimui.
Į komplektą įeina greitos fiksacijos griebtuvas (0,3 – 3,2 mm). Tikslūs
guoliai iki minimumo sumažina ašies šoninį mušimą. Ašies fiksavimo mygtukas leidžia greitai ir patogiai keisti priedus. Įrankio ašis yra
pritaikyta MICROMOT įvorėms (žr. psl. Nr. 6). Specialios konstrukcijos,
subalansuotas, tyliai veikiantis, ilgaamžis nuolatinės srovės variklis.
Sūkių reguliavimo sistema su grįžtamuoju ryšiu (didelė variklio galia
išlaikoma netgi dirbant mažais sūkiais). Įrankio korpusas gaminamas iš
stiklo pluoštu sutvirtinto POLIAMIDO.
Techniniai duomenys:
Tiesioginė įtampa: 12 – 18 V. 100 W. Sūkiai: 3.000 – 15.000 aps./min.
Įrankio ilgis: 185 mm. Svoris: 450 g.
Nr. 28 462 
Pastaba: Eksploatuojant FBS 12/EF ir STS 12/E, mes rekomenduojame naudoti bent 2 A vardinės galios „MICROMOT“ maitinimo
tinklo adapterius (žr. 25 psl.).

Siaurapjūklis STS 12/E
Idealiai tinka sudėtingos formos pjūviams medienoje (iki
10 mm), klijuotoje plokštėje (iki 3 mm) ir spalvotuosiuose metaluose (iki 2,5 mm).
Galingas specialus nuolatinės srovės variklis. Greičio valdymo
sistema su grįžtamuoju ryšiu. Korpusas pagamintas iš stiklo pluoštu sustiprinto POLIAMIDO.
Papildomas rutulinis adapteris dirbant su
išgaubtais ir įgaubtais paviršiais. Paverčiamas
įprastu pjovimo stalu atsukus sraigtą.
Į
komplektą įeina 2 pjovimo diskai (rupus ir glotnus).Dėl atsarginių pjovimo diskų, žr. 13 psl.
Techniniai duomenys:
Tiesioginė įtampa: 12 – 18 V. Maksimali naudojama galia: 100 W. Peiliuko eiga: 6 mm. Sūkiai:
2.000 – 5.000 aps./min. Įrankio ilgis: 180 mm.
Svoris: 480 mm.
Nr. 28 534 
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Elektronikos, foto aparatų, laikrodžių meistrams, juvelyrams ir modelių surinkėjams
TORX
TORX

Kreuzschlitz

MICRO atsuktuvai, 13 vtn.
Kreuzschlitz
Schlitz

Plokščias
ot:
Schlitz

1 x 50 – 2 x 50

Phillips:
Supadriv

PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50

Supadriv
TORX

TX:

Pozidriv

Šešiakampis:
Kreuzschlitz
Pozidriv

a

Naujien

5 x 50 – 6 x 50 – 7 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50
1.5 x 50 – 2 x 50

Atsuktuvų kotai gaminami iš aukštos kokybės nikelio – chromo – molibdeno lydinio, užtikrinančio maksimalų kietumą ir tvirtumą. Chromu dengSchlitz
tas grūdintas galiukas. Ergonomiškos formos plastikinė rankena yra atspari
smūgiams ir alyvos poveikiui. Besisukanti rankenos viršūnė ir pirštų formos
įdubos Supadriv
užtikrina patogų darbą.
Nr. 22 720	
Supakuoti į praktišką dėklą su užtrauktuku.
Vienerios žnyplės mažiems varžtams ir dalims suimti.
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Pozidriv

Labai tikslus šlifuoklis su linijiniu šlifavimo judesiu (ne rotaciniu).
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Ypatingai tikslus šlifuoklis PS 13
Idealiai tinka sunkiai pasiekiamų ir mažų paviršių šlifavimui.
Linijinis judesys (ne rotacinis). Ilgaamžis, specialios konstrukcijos, nuolatinės srovės variklis. Įrankio korpusas gaminamas iš stiklo pluoštu sustiprinto POLIAMIDO. Į komplektą
įeina keturi šlifavimo antgaliai su tiesiais kotais, keturi skirtingos formos antgaliai su lenktais kotais ir trys įvairių formų lipnių šlifavimo padelių lapai.
Padelių grūdėtumas: 180, 240 ir 400. Kiekviena lape yra 5 x 4
skirtingų formų padeliai.
Techniniai duomenys:
Tiesioginė įtampa: 12 – 18 V. Judesių skaičius: 8.000 aps./min.
Judesio eiga: 2,5 mm. Įrankio ilgis: 160 mm. Svoris: 130 g.
Nr. 28 594
Papildomai užsakomi šlifavimo padeliai, skirti įrankiui PS 13:
Trys lapai, kiekviename lape yra 20 skirtingos formos padelių. Silicio
karbidas, lipni galinė dalis.
Nr. 28 822
Grūdėtumas 180
Nr. 28 824
Grūdėtumas 240 
Nr. 28 826
Grūdėtumas 400

Pastaba:
Darbo metu reikia naudoti 1 A tinklo adapterį. Rekomenduojame
naudoti MICROMOT tinklo adapterius (NG 2/S, NG 2/E arba NG 5/E).
Daugiau informacijos rasite psl. Nr. 25

MICROMOT ilginamasis kabelis (300 cm).

Koja valdomas pedalas FS,
skirtas patogiam ir tiksliam darbui.

Tinka visiems 12 V įrankiams.
Apsaugotas atvirkštinio poliariškumo kabelis su rozetės
šakute ir kištuku.
Nr. 28 992

Tinka visiems įrankiams su Euro
standarto kištuku (izoliacijos
klasė Nr. 2). Maksimali naudojama galia 500 W. Idealiai tinka
stacionariems ir mobiliems
įrankiams. Korpusas gaminamas iš stiklo pluoštu sutvirtinto
nailono. Jungiamasis kabelis
(230 V) yra 250 cm ilgio, maitinimo kabelio ilgis yra 50 cm.
Dirbant su 12 V įrankiais, transformatorius yra jungiamas prie
FS pedalo.
Nr. 28 700 

skirti atsuktuvai.
TORX
TORX

Kreuzschlitz

MICRO atsuktuvai, 15 vtn.
Kreuzschlitz
Schlitz

Plokščias
ot:
Schlitz

1 x 50 – 2 x 50 – 3 x 50

Phillips:
Supadriv

PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50

Supadriv
TORX
TX:

5 x 50 – 6 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50 – 15 x 50

Pozidriv

Šešiakampis:
Kreuzschlitz
Pozidriv

Kiekvienas atsuktuvas turi jam skirtą vietą
plastikiniame stove. Stovą galima pastatyti
arbapritvirtinti prie sienos.

1.5 x 50 – 2 x 50 – 2.5 x 50 – 3 x 50

Nr. 28 148 	
Schlitz

Pastaba:
MICROSupadriv
atsuktuvus reikia naudoti atsargiai. Sunkius darbus,
dažniausiai atliekamus naudojant didelius atsuktuvus, geriau
atlikti su
kitais įrankiais. Besisukanti rankenos viršūnė ir pirštų forPozidriv
mos įdubos užtikrina patogų darbą.
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Puikus įrankių komplektas pradedančiajam su graviravimui
skirtu įrankiu GG 12.
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Pilnas graviravimo komplektas su bandymams
skirtu stiklu
Graviravimo komplektas GG12 su specialios konstrukcijos, subalansuotu,
galingu, tyliai veikiančiu, ilgaamžiu nuolatinės srovės varikliu.
Įrankio korpusas gaminamas iš stiklo pluoštu sustiprinto POLIAMIDO. Į komplektą
įeina tinklo adapteris, bandymams skirtas stiklas, šablonai, praktinių patarimų
brošiūra ir graviravimo antgaliai (1 ir 1,8 mm deimantiniai šlifavimo antgaliai su
sferinėmis viršūnėmis, skirti graviravimui ir raižymui, silicio karbido kūginiai ir
kulkos formos antgaliai, skirti šlifavimui ir graviravimui). Komplekte taip pat yra
MICROMOT antgalių laikiklis ir 0,5 A tinklo adapteris.
Techniniai duomenys:
Tiesioginė įtampa: 12 – 18 V. Sūkiai: 20.000 aps./min. Įrankio ilgis: 145 mm.
Svoris: 50 Svoris 50 g (be kabelio).
Nr. 28 635 				

Graviravimo įrankis GG 12 (be priedų)

Komplektą sudaro 1 deimantinis antgalis (sferinės formos galvutė,
1,8 mm). Įrankio naudojimui būtina įsigyto tinklo adapterį. Rekomenduojame naudoti MICROMOT tinklo adapterius (NG 2/S arba NG 2/E).
Nr. 28 592 		

Tvirtame ir patraukliame plastikiniame lagamine
kiekvienas komponentas turi jam skirtą vietą.

Mini suktuvas MIS 1
0,35 – 2 Nm sukimo momentų galiai. Su trijų padėčių įjungta/
išjungta/atgal mygtuku puikiai tinka sriegių pjovimui.
Mažas, lengvas ir lengvai valdomas. Griebtuvas palengvina įvairių
antgalių kotelių iki 6,5 mm fiksavimą (taip pat standartinių 1/4"
antgalių). Korpusas pagamintas iš stiklo pluoštu sustiprinto POLIAMIDO.
Komplektą sudaro 16 antgalių, pagamintų iš plieno su chromu ir
molibdenu.
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Techniniai duomenys:
Tiesioginė įtampa: 12 – 18 V. Naudojama galia: 50 W. Sukimo
momentas: 0,35 – 1 Nm. (Šeštoje padėtyje visiškai išjungiama
sankaba, todėl išvystomas apie 2 Nm sukimo momentas).
Įrankio ilgis: 200 mm. Svoris: 415 g. Rekomenduojame naudoti
MICROMOT 2 A tinklo adapterius.
Nr. 28 690

TORX
TORX
Kreuzschlitz

Pastaba:
Naudojant kartu su gręžtuvu „BV 2000“, „MIS 1“ gali
išpjauti įvairiausius sriegius (žr. 28 psl ).

Kreuzschlitz
Schlitz

Plokščias
antgalis: 0.3 x 1.5 / 0.35 x 2 / 0.4 x 2.5mm
Schlitz
Phillips:
Supadriv 0 and 1
Supadriv
TXTORX
tipo antgalis: T6, T8, T10.
Pozidriv
Šešiakampė
vidinė galvutė: 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm.
Kreuzschlitz
Pozidriv

Šešiakampė išorinė galvutė: 1,5 - 2 ir 2,5 mm.
Pavaizduotas tinklo adapteris MICROMOT
NG 5/E“ į komplekto sudėtį neįeina.
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Schlitz

Supadriv

MICROMOT tinklo adapteriai: saugus ir efektyvus energijos
šaltinis, skirtas MICROMOT žemos įtampos įrankiams.
„MICROMOT“ tinklo adapteris NG 2/E

Pastaba:
Rankoje laikomų įrankių energijos sąnaudos yra matuojamos pagal tarptautinio standarto IEC-60745-1 specifikacijas. Yra matuojamas karšto variklio naudojamos srovės stiprumas (ne galios sąnaudos), prieš pat
jam užstringant. Praktikoje šios sąlygos susidaro labai
retai (arba niekada). Visi PROXXON tinklo adapteriai
yra tinkami naudojimui pagal jų paskirtį.
Adapterio komplekte nėra iliustracijoje matomų
antgalių.

NORYL korpusas (atsparus kaitrai – būtina sąlyga šalia transformatoriaus esantiems komponentams). Poliarizuota rozetė, skirta
MICROMOT kištukui. Raudonos spalvos LED indikatorius reiškia, kad
adapteris yra paruoštas naudojimui. PTC (teigiamas temperatūros
koeficientas) elementas saugo adapterį nuo perkrovos (pakartotinai įjungus įrankį jis nebus aktyvuotas). Adapteriui atvėsus tinklo
kabelį reikia išjungti ir vėl įjungti (adapteris turi būti perkrautas).
Adapteryje yra antgalių laikymui skirtos angos. Ant atlenkiamo
laikiklio patogu padėti darbui paruoštą MICROMOT įrankį. Sūkių
reguliavimo sistema su grįžtamuoju ryšiu leidžia parinkti optimalų
kiekvienos medžiagos apdirbimo greitį. Įrankis užtikrina didelį sukimo momentą netgi dirbant mažais sūkiais.

Techniniai duomenys:
230 V. Tiekia 2 A ir 16 V (atviras kontūras) arba 12 V (su apkrova)
įtampą. Svoris: 1 kg. Izoliacijos klasė Nr. 2.
Nr. 28 707
		

MICROMOT tinklo adapteris NG 2/S

Be elektroninės sūkių reguliavimo sistemos.
Visi kiti techniniai duomenys ir savybės yra tokie pat kaip ir tinklo
adapterio NG 2/E.
Nr. 28 706
		

MICROMOT tinklo adapteris NG 5/E
Neprilygstama 5 A galia. Kompaktiškas NORYL korpusas
(atsparus kaitrai – būtina sąlyga šalia transformatoriaus esantiems komponentams).
Sūkių reguliavimo sistema su grįžtamuoju ryšiu užtikrina
optimalų įrankio greitį ir didelį sukimo momentą dirbant mažais
sūkiais. Trys poliarizuotos rozetės, skirtos MICROMOT kištukams.
Dvi rozetės, skirtos standartiniams kištukams (4 mm skersmens). Pagrindinis jungiklis, skirtas transformatoriaus išjungimui
neištraukus iš rozetės kabelio. Raudonos spalvos LED indikatorius
reiškia, kad adapteris yra paruoštas naudojimui. PTC (teigiamas
temperatūros koeficientas) elementas saugo adapterį nuo perkrovos (pakartotinai įjungus įrankį jis nebus aktyvuotas). Adapteriui atvėsus tinklo kabelį reikia išjungti ir vėl įjungti (adapteris turi
būti perkrautas). Adapteryje yra antgalių laikymui skirtos angos
(2,35 ir 3 mm koteliams). Ant atlenkiamo laikiklio patogu padėti
darbui paruoštą MICROMOT įrankį.
Techniniai duomenys:
230 V. Tiekia 4,5 A ir 16 V (atviras kontūras) arba 12 V (su apkrova)
įtampą. Svoris: 2 kg. Izoliacijos klasė Nr. 2.
Nr. 28 704
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MICROMOT gręžtuvo stovas, pagamintas iš aliuminio lydinio.
Su CNC kreipiančiosiomis ir tvirtinimais.
/
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MICROMOT gręžtuvo stovas MB 200
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Galvutė su kreipiančiosiomis gali būti paversta iki 90° kampu (gali būti
montuojama pavertimo kampo skalė). Galima atlikti įstrižą gręžimą ir
frezavimą.
Pavaros krumpliastiebis ir tiekimo svirtis su grįžtamąja spyruokle užtikrina
lengvą ir tikslų darbą. Praktiška gręžimo gylio skalė su reguliuojamu ribotuvu
(maksimali eiga 40 mm). Galima naudoti su standartinį kakliuką (20 mm)
turinčiais MICROMOT gręžimo ir frezavimo įrankiais. Tvirta grūdinto chromo
kolona (280 x 20 mm). Maksimalus aukštis (nuo vidinės kolonos dalies iki
įrankio centro) 140 mm.
Plokščias frezuotas pagrindas (220 x 120 mm) su lygiagrečiomis atramos
kreipiančiosiomis ir skale. Pagrinde yra išgręžtos kūginės formos skylės, skirtos
mini staliuko KT 70 tvirtinimui. Pagrinde taip pat yra gręžimo stovo tvirtinimo
skylės. Stovo svoris 2,2 kg.
Nr. 28 600
Pastaba:
Mūsų konstruktoriai pirmumą teikia slėgio veikiamo liejamam aliuminiui. Tai tauri,
nerūdijanti, statiškai atspari medžiaga. Suleidimai ir sijos apdorotos mūsų CNC
valdomomis staklėmis (frezuotos, matuotos, tekintos). Itin tikslu !

Spaustuvai MS 4
Spaustuvai pagamint iš cinko liejinio.
Trys apdirbti paviršiai. Griovelis tinka gręžimo stovui MB 200 ir gręžimo staliukui TBM 220. Griebtuvų paviršiuje yra horizontalūs ir vertikalūs „V“ formos
grioveliai. Griebtuvų plotis 50 mm, aukštis 10 mm. Maksimalus užspaudimo
plotis yra 34 mm.
Nr. 28 132

MICROMOT įrankio laikiklis

Universalus laikiklis UHZ

Stacionariam elektrinių precizinių įrankių MICROMOT
naudojimui su metaline galvute ir spaustuvais. Ypač tinka
pramoniniams gręžtuvams-šlifuokliams IBS/E, juostiniams
šlifuokliams BS/E, kampiniams šlifuokliams LHW, cilindrinis
šlifuoklis WAS/E, kampinis poliruoklis WP/E,
siaurapjūkliams STS/E ir delta šlifuokliams OZI/E.
Pagaminta iš stiklo pluoštu sutvirtinto POLIAMIDO.

Su rutuliniu šarnyru. Galima pasukti ir
paversti bet kuria kryptimi.
20 mm kakliukas, skirtas MICROMOT gręžimo ir frezavimo įrankiams
(pvz., FBS 240/E, FBS 12/EF, IBS/E, LBS/E,
MICROMOT 60, 60/E ir 60/EF).
Pagamintas iš cinko liejinio. Turi
spaustuvus, skirtus tvirtam ir greitam
tvir tinimui prie darbastalio ir
stalviršio, kurio storis gali būti iki
60 mm. Laikiklį prie ruošinio taip
pat galima pritvirtinti ir 2 standartinių
varžtų pagalba.

Nr. 28 410

Nr. 28 610
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Stufenspannpratzen

KT 70 – mažas ir tikslus, idealiai tinkantis MICROMOT grąžto
stovui ir gręžimo presui TBM 220.
MICRO darbastalis KT 70

Plieniniai pakopiniai spaustuvai

Pagamintas iš aliuminio liejinio. Paviršius grūdintas. Turi reguliuojamus spaustuvus ir tris MICROMOT standarto, „T“ formos
griovelius (12 x 6 x 5 mm).

Pakopiniai spaustuvai yra tiekiami kartu su darbastaliu KT 70,
tačiau juos galima užsisakyti ir atskirai.
Spaustuvų komplektą sudaro 2 pakopinės
kaladėlės ir spaustuvai, MICROMOT
standarto. „T“ formos grioveliui pritaikytos veržlės ir varžtai. Iki 20 mm storio
įrankiams.
Nr. 24 256

Reguliuojamos liniuotės palengvina ruošinio pozicionavimą. Abi rankenos turi skales su nulinės vertės nustatymo galimybe. 1 apsisukimas
atitinka 1 mm, 1 padala atitinka 0,05 mm. Į komplektą įeina spaustuvai
ir įrankių MB 200 ir TBM 220 tvirtinimo varžtai.
Kiti techniniai duomenys:
Stalo matmenys: 200 x 70 mm. Eiga X ašies kryptimi: 134 mm.
Eiga Y ašies kryptimi: 46 mm. Maksimalus aukštis: 43 mm.
Nr. 27 100		

Pastaba:
MICRO koordinačių stalas KT 70 dabar
pateikiama ir kaip KT 70/CNC-ready (su
dviem žingsniniais varikliais ašims X
(skersinė) ir Y (išilginė). Tai galite rasti 58
puslapyje.

Du pakopiniai spaustuvai
įeina į komplektą.

Judanti kreipiančioji palengvina
ruošinio pozicionavimą.

Darbastalio matmenys:
200 x 70 mm. Paviršiuje yra
trys „T“ formos grioveliai.

Rankenėlės su reguliuojama skale
(1 apsisukimas atitinka
1 mm, 1 padala atitinka 0,05 mm).

Tikslūs spaustuvai FMZ su integruotais
griebtuvais
Galima pasukti bet kuria kryptimi. Pagaminti iš aliuminio liejinio.
Lengvai pritvirtinami prie stalo (stalviršio storis iki 60 mm). 2 varžtų
pagalba spaustuvus galima pritvirtinti prie stalo paviršiaus. Rutulys
ir lizdas: spaustuvus galima pasukti bet kuria kryptimi (netgi žemyn).
75 mm gnybtai su apsauginiais gaubtais, saugančiais ruošinio
paviršių nuo pažeidimų. Maksimalus tvirtinamo ruošinio plotis 70 mm.
Svoris 1,6 kg.
Nr. 28 608 		

		

Tikslūs spaustuvai FMS 75
Visos savybės tokios pat, tik neturi griebtuvo.
Stipraus prisiurbimo puodelis palengvina spaustuvų tvirtinimą prie
lygaus ir plokščio paviršiaus.
Nr. 28 602 		
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Praktiški rankinių „MICROMOT“ gręžimo ir frezavimo prietaisų sist
pritaikymo galimybių, tokių kaip frezavimas, smulkus gręžimas, gr
Gręžimo įrenginys BV 2000
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Tikslus prietaisas, skirtas lygiagrečiam gręžimui, sriegių formavimui ir
frezavimui. Pagamintas iš tikslaus aliuminio liejinio.
Su dviem kryptim pasukama svirtimi ir 20 mm standartiniu kakliuku. Įstačius
įrankį, jis visada išlieka vertikalioje padėtyje, todėl visos išgręžtos skylės yra
statmenos ruošinio paviršiui. Iš anksto pasirenkamas gręžinio gylis reguliuojamas gręžimo gylio ribotuvo pagalba. Aiški gręžimo gylio skalė. Baigus
gręžimą reguliuojama spyruoklė automatiškai sugrąžina įrankį į pradinę
aukščiausią padėtį. Stovo pagrindo darbinis plotas 200 x 200 mm, paviršius
frezuotas, du MICROMOT standarto (12 x 6 x 5 mm) „T“ formos grioveliai.
Stabili gręžtuvo kolona (Ø 45 mm, ilgis 500 mm).
20 mm kakliukas leidžia tiksliai suveržti gręžimo įrankius tokius, kaip
šlifavimo grąžtas FBS 240/E, pramoninis šlifavimo grąžtas IBS/E, šlifavimo
grąžtas ilgu kakleliu LBS/E, MICROMOT 60, 60/E, 60/EF ir MICROMOT 230/E.
Nr. 20 002

Adapteris MICRO“atsuktuvui MIS 1
naudoti su BV 2000 sriegių pjovimui
Dėl praktiško trijų padėčių įjungimo/
išjungimo/atgal jungiklio ir sukimosi greičio
250 aps./min. „MIS 1“ puikiai tinka sriegių
pjovimui: sriegio pjoviklis yra tiksliai nukreipiamas ir užtikrina labai tikslų vertikalų vidinio sriegio pjovimą.

Pastaba:
Profesionalus gręžtuvas/šlifuoklis IBS/E, „MIS 1“ ir pakopinis
spaustuvas neįeina į pakuotės sudėtį.

Nr. 20 004

Paviršiaus frezavimo įrankis OFV
MICROMOT įrankiams su standartiniu 20 mm kakleliu. Lizdų,
griovelių ir briaunų frezavimui.
Gali būti naudojamas su lygiagrečiu ribotuvu (maksimalus spindulys
150 mm), apvaliomis frezomis su centravimo strypu (100 – 400 mm) arba tiesiog laikant rankose. Pagamintas iš po
spaudimu lieto aliuminio su plokščiai
frezuotu paviršiumi. Reguliuojamas gylis su iš anksto pasirenkamu
pakėlimu. Taip pat puikiai tinka kaip
gręžimo kreipiančioji apvalioms
dalims, naudojantkreipiančiosios
plokštės prizmes.
Nr. 28 566

Pastaba:
Atskirus HSS medienos pjovimo
įrankius rasite psl. 41.
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Pavaizduotas profesionalus gręžtuvas/šlifuoklis
IBS/E neįeina į pakuotės
sudėtį.

emos priedai su standartiniu 20 mm kakliuku. Sukuria daugybę papildomų
avira vimas, sriegimas ir daug daugiau !
Graviravimo įtaisas GE 20

Pastaba:
Pramoninis grąžtas šlifuoklis IBS/E ir spaustuvų
komplekte nėra! !

Su 20 mm-kakliuku, tinkančiu visiems MICROMOT gręžimo ir
frezavimo įrankiams, turintiems plieno įvorę.
Raidžių, skaičių ir originalių formų graviravimui ant metalo, plastiko,
stiklo arba akmens. Tinka vardinėms plokštelėms, juvelyriniams
dirbiniams ir brangiesiems metalams graviruoti. Darbui galima
naudoti savadarbius arba pirktus šablonus (augalų, gyvūnų, herbų).
Puikiai tinka nedidelėms, atskiroms formoms, kontūrams arba
išpjovoms.
Kreipiančiosios juostoje (šablonų laikiklyje) daugiausiai galima pritvirtinti 14 ženklų. Šablono kontūrai tiksliai atkartojami naudojant
kopijavimo rankeną (rankenėlė apvalia galvute). Frezuojant vaizdas
sumažinamas. Norimą mastelį 2:1, 3:1, 4:1 arba 5:1 galima nustatyti
paprasčiausiai pastūmus du varžtus.
Ruošinys ant specialaus, reguliuojamo frezavimo stalo tvirtinamas
spaustuvu (čia pateikiamas MICROMOT spaustuvo rinkinys NO 24 256)
arba spaustuvu su varžtu.
Komplektą sudaro:
2 raidžių rinkiniai (nuo A iki Z), brūkšnys, taškas ir skersinis brūkšnys
(iš viso 78 dalys), po vieną 1,5 – 3 ir 5 mm „Allen“ tipo raktą, taip pat
„Inhex“ atsuktuvas su 2,5 mm sferine galvute ir išsami naudojimo instrukcija.
Nr. 27 106

Kietojo karbido plunksna graviravimo įtaisui GE 20
Skirta plienui, plieno liejiniams, spalvotiesiems metalams, plastikui,
stiklui, keramikos dirbiniams ir plytelėms. Smailus kampas 60° (V formos raidėms). Strypo skersmuo 3,2 mm.
Nr. 28 765
Nr. 28 766

šrifto plotis 0,5 mm
šrifto plotis 1 mm

Graviravimo stalo GE 70 šablonų rinkinys

Raidės A – Z, brūkštelis, taškas ir pasviręs brūkšnys. Skaičiai 0 – 9.
Šablonai skirti naudoti kartu su staklių GE 20 kreipiančiąja.
Nr. 27 104

Apsauginiai rankinių „MICROMOT“ įrankių dangteliai
su standartiniu 20 mm kakliuku.

a

Naujien

Saugiam darbui su pjūklų geležtėmis, pjovimo diskais, frezomis, šlifavimo
įrankiais, plieniniais šepečiais ir poliravimo įrankiais. Vienas 22 mm, kitas 38
mm skersmens. Lengvai uždedami.
Nr. 28 946

rinkinys su 2 vienetais.
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MICROMOT gręžtuvams ir frezavimo įrankiams skirti pramoniniai ir dan
Volframo-vanadžio freza
Skirta
spalvotiesiems

10

3

6

6

metalams
plastikui
gipsui

3

3

NO 28 722

NO 28 727

2,35

2,35

NO 28 725

NO 28 724

2 vtn.
2 vtn. 		
2 vtn.
2 vtn.
Volframo vanadžio plieno frezavimo antgaliai. Aukštos kokybės volframo vanadžio plienas. Stabili konstrukcija. Antgalis (kotelis ir galvutė)
Antgalius galim naudoti kietos ir minkštos medienos, spalvotojo ir tauraus metalo, plastiko ir gipso apdirbimui. Antgalių kotelių skersmuo:
galią, rekomenduojame naudoti plienines MICROMOT įvores. Žiūrėti žemiau kairėje pusėje.

HSS grąžtai
Skirtas
metalui
plastikui
medienai

0,5
6

0,8
44

6

1
44

8

1,6

1,2
44

8

10

44

44

NO 28 864
NO 28 852
NO 28 854
NO 28 856
NO 28 858
3 vtn.
3 vtn.
3 vtn.
3 vtn.
3 vtn.
HSS grąžtai. Išskirtinė plieno kokybė. Labai stabili konstrukcija ir didelis išcentrinis tikslumas. Grąžto kotas ir galas yra gaminami iš vienalyčio
ruošinio. Didelis kietumas užtikrina grąžto ilgaamžiškumą ir elastingumą. Grąžtai skirti plieno, spalvotojo metalo, plastiko, PC plokščių ir medienos gręžimui. Darbinis greitis: minkštos medžiagos – 8.000 aps./min., kietos medžiagos – 3.000 aps/min. Kotelio skersmuo: 2,35.

Volframo karbido grąžtai ir frezos
Skirtas
plienui
stiklui
platinai

3,2
52,3
5,0
25

2,3
2,3

2,3
2,3

5,0

5

2,3
2,3

1,2 1,2
1,2
1,2

2,3

5,0

4,0
4,0
4,0

2,3

2,3

2,12,1 2,1
2,1

50

2,35

2,35

2,35

3,2

NO 28 757
Dildė/pjovimo antgalis.
Priedas skirtas plytelių, akmens,
medienos ir plastiko frezavimui.
Kotelio skersmuo: 3,2.

NO 28 760

NO 28 750
NO 28 752
2 vtn.
3 vtn.
Volframo karbido frezos.
Frezos gaminamos iš dilimui atsparių, smarkiai suspaustų volframo miltelių. Priedai naudojami aukšto tiksl
Tai leis išvengti nelaimingų įvykių. Antgaliai tinka plieno, ketaus, spalvotųjų metalų, plastiko ir labai kietų
vimo darbams. Priedų kotelio skersmuo: 2,35 arba 3. Dirbant su frezomis rekomenduoj ame naudoti plienines

Pastaba:
Plieninės MICROMOT įvorės yra grūdintos, todėl jų lankstumas yra
pastovus 1 . Šios įvorės pasižymi nuolatiniu tikslumu, netgi nuolatinio
naudojimo atveju (šių įvorių negalima lyginti su negrūdintomis, keturių
įpjovų žalvarinėmis arba aliumininėmis įvorėmis). Trijų įpjovų įvorę yra
daug sudėtingiau pagaminti negu keturių įpjovų
įvo rę 2 , tačiau šios įvorės yra atsparesnės
1
apkrovoms. Tai yra ypač svarbu naudojant
priedus su mažo skersmens
2
koteliais 3 .
3

MICROMOT plieninių įvorių rinkinys

Su trim įpjovom, grūdintos. Rinkinį sudaro 1; 1,5; 2; 2,4; 3
ir 3,2 įvorė, užspaudimo veržlė ir laikiklis.
Nr. 28 940	
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Pastaba:
visi matmenys yra pateikti mm.

tų technikų kokybės priedai.

4

8

5
5

55

2,3

5

3,1

2,3

2,3

2,3

6
2,35

2,35

NO 28 723

NO 28 726

2,35

2,35

NO 28 720

NO 28 710

2 vtn.
2 vtn.
3 vtn.
5 vtn.
gaminamas iš vieno ruošinio. Tikslūs grioveliai ir aukštas išcentrinis tikslumas užtikrina diliausią antgalio ilgaamžiškumą. Idealiai tinka tiksliam darbui įrankį laikant rankoje.
2,35 arba 3. Antgaliai idealiai tinka frezavimo, griovelių formavimo, formos suteikimo ir profilių apdirbimo darbams. Norint užtikrinti tikslų tvirtinimą ir didelę apdirbimo

Pastaba:

d1

Šių įrankių grupės pavadinimas - HSS
kildinamas iš grąžtui naudojamos
medžiagos. Grūdintas plienas (HSS
= High speed steel) – tai legiruotas,
aukšto laipsnio įrankių plienas, kuris
dėl jam taikomo gamybos proceso yra
atsparus dilimui ir maždaug iki 600 °C
atsparus deformacijai.
Apdirbant plieną, vietoj aušinimo
skysčio reikėtų naudoti pjovimo alyvą
arba aušinimo skysčio emulsiją. Aliuminiui naudojamas spiritas arba benzinas. Plastiką arba medieną galima
apdirbti ir sausus.

50

28

3

NO 28 876
6 vtn.
HSS plieno grąžtų rinkinys su centravimo strypu
sandėliavimo dėžėje, iš viso 6 vnt. Rinkinį sudaro tokio storio
grąžtai: 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4. Grąžtai skirti tiksliam medienos ir plastiko gręžimui. Taip pat jais galima gręžti spalvotojo
metalo, plieno ir nerūdijančio plieno plokštes. Titano danga
sumažina grąžto trintį ir padidina jo ilgaamžiškumą.
1

2

d1
l 82

6l 2

NO 28 758

3

NO 28 759

l1

l2

NO 28 874
10 vtn.
HSS grąžtas laikymo dėžutėje, 10 dalių. Analogiškas
DIN 338 Ø 0,3 – 0,5 – 0,8 – 1 – 1,2 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,2.
Gręžti nespalvotą metalą, plieną ir nerūdijantį plieną.
Pažymėtoje kasetėje su atvertimo ir pastatymo funkcija.
Įtempimui mes rekomenduojame 3 pirštų griebtuvą
(žiūrėti žemiau).

d1

d1

4

l2
12

38l 1

38l 1
3

3

d1

d1

38l 1

l2

l1

3

NO 28 761

umo frezavimui be vibracijų. Darbo metu rekomenduojame tinkamai įtvirtinti ruošinį.
medžiagų frezavi mui. Be to, antgalius galima naudoti PC plokščių graviravimo ir frezaMICROMOT įvores.

Griebtuvas ar įvorė ?

NO 27 116
3 vtn.
Volframo frezavimo antgaliai
Dviejų vijų antgaliai su žuvies uodegos profiliu užtikrina tikslų centravimą
ir leidžia atlikti skylių formavimo darbus. Antgaliai tinka plieno, grūdinto
plieno, žalvario, aliuminio, stiklo, plastiko ir stiklo anglies pluošto apdirbimui. Po vieną 1; 2 ir 3 mm skersmens antgalį. Visų antgalių kotelių skersmuo 3 mm. Parduodama ir atskirai (žiūrėti kairėje).

Plieninis 3 pirštų griebtuvas

Naudojant griebtuvą galima patogiau ir greičiau keisti skirtingo skersmens
kotelius turinčius priedus (pvz., HSS grąžtai, standartas DIN 338). Tačiau, dėl
techninių priežasčių, griebtuvas turi ir keletą trūkumų (lyginant su įvore):
mažesnė užspaudimo jėga ir didesnis išcentrinis mušimas. Jeigu reikalingas
didelis tikslumas, būtina naudoti MICROMOT” plienines įvores Iki 20 mm storio
įrankiams. Taip pat žiūrėti pastabą kairėje pusėje.
Tinka visiems MICROMOT įrankiams. Labai patogu naudoti dirbant su įvairaus
storio kotelius turinčiais antgaliais.
Tinka koteliai 0,3 – 3,2 mm.
Nr. 28 941	
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Deimantinis, valymo ir poliravimo įrankis. Profesionali kokybė, tinka
Deimantiniai įrankiai
0,8 / 1,2

Skirtas
stiklui
keramikai
plastikui

5

1,8

1,8

1

1,2

5
44

5

NO 28 240

NO 28 250

NO 28 212

NO 28 222

2 vtn.
2 vtn.
Deimantiniai šlifavimo priedai. Tolygus paviršiaus padengimas deimanto dulkėmis. Koteliai ir galvutės gaminami iš nerūdijančio plieno. Antgaliai naudojami plieno (netgi chromo
– kobalto lydinių), stiklo, keramikos, porceliano ir plastiko šlifavimui, graviravimui ir raižymui.
Kotelio skersmuo: 2,35.

NO 28 255

NO 28 230

2 vtn.
Deimantiniai spiraliniai grąžtai
Grąžtai skirti pusiau brangių
akmenų gręžimui. Grąžto kotelio
skersmuo: 2,35.

2 vtn.
Deimantais den
Skirtas gręžti ir
naudoti su auši
sūkių skaičius

Valymo teptukai ir šepečiai
Skirti
plienui
žalvariui
nerūdijančiam
plienui

8

8

22

13

NO 28 951
NO 28 953
NO 28 952
2 vtn.
2 vtn.
5 vtn.
Plieniniai šepečiai, puodeliai ir diskai. Aukštos kokybės komponentai
užtikrina darbo efektyvumą. Priedai skirti metalo, ketaus, plastiko, akmens ir
medienos valymo, rūdžių šalinimo, šlifavimo, matinio paviršiaus suteikimo bei
užapvalinimo darbams. Priedų kotelio skersmuo: 2,35.

Poliravimo priemonės
Skirtos
auksui
nerūdijančiam
plienui
porcelianui

NO 28 961
NO 28 963
NO 28 962
2 vtn.
2 vtn.
5 vtn.
Žalvariniai šepečiai, puodeliai ir diskai. Idealiai tinka žalvario,
žalvario lydinių, vario, brangiųjų metalų, pusiau brangių akmenų,
plastiko ir medienos apdirbimui. Antgalius taip pat galima naudoti
elektronikos komponentų ir grandinės plokščių apdirbimui. Kotelio
skersmuo: 2,35.

5
22

22

14

22

15
12

3

3
6

NO 28 293

NO 28 294

NO 28 288

10 vtn. 			
10 vtn. 		
5 vtn.
Lankstūs silicio diskai, ratai ir kūgiai. Šie priedai yra naudojami plieno, spalvotųjų metalų, kietų
metalų, stiklo, porceliano, gumos ir plastiko paviršių lyginimui bei poliravimui. Kūgio formos
antgaliai puikiai tinka sunkiai pasiekiamų paviršių apdirbimui. Antgalių kotelio skersmuo: 2,35.

10-ies dalių medienos frezų rinkinys HSS
Priklausomai nuo modelio: frezavimo antgaliai
grioveliams Ø 3,2 – 4,8 ir 6,5, išėmoms Ø 6,4,
V formos grioveliams Ø 6,5, išpjovos formos kraštams 6,5/2,5, ornamentinis R 3,2,
juostinėms išėmoms 6,4, 5 mm kraštams, 45°
kampinė freza. Kruopščiai supakuota medinėje
dėžėje.
Atskiras frezas medžiui rasite 41 psl.
Nr. 29 020 
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22

13

NO 28 295

NO 28 296

2 vtn.
Lanksčių poliravimo
padų rinkinys ypač
tinka auksui, platinai,
sidabrui apdirbti, taip
pat įrankiams gaminti
ir liejiniams lieti. Kotelio skersmuo – Ø 2.35.

4 vtn. Specialūs
poliravimo diskai
pritaikyti paviršiui
lyginti ir „Perspex“
bei „plexi-glass“
organinio stiklo pjovimo briaunoms
poliruoti. Tvirtinimo
angos skersmuo –
Ø 2.35.

Pastaba:
Be drožybai naudojamo MSG
variklinio drožimo įrankio, drožimo
darbams idealiai tinka volframo karbido
šlifavimo diskas, naudojamas su mūsų
LHW ir LHW/A kampiniais šlifuokliais ilgu
kakleliu. Daugiau informacijos rasite psl. 6.

Pastaba:
visi matmenys yra pateikti mm.

juvelyrams ir papuošalų pramonei !

2,2

3,2

NO 28 232

NO 28 234

NO 28 840

2 vtn.
2 vtn.
gtas sferinės formos stiklo grąžtas
apdirbti stiklą, įvairias uolienas ir granitą. Rekomenduotinas
nimo skysčiu ant stalo pastatomose gręžimo staklėse, kurių
2.000/min. Strypas Ø 2,35.

38

20

NO 28 842

NO 28 844

		
Deimantiniai atpjovimo diskai.
Disko storis: 0,6. Diskai skirti porceliano, keramikos,
stiklo pluošto plokštės, plastiko ir spalvotųjų metalų
pjaustymui bei šlifavimui. Kotelio skersmuo: 2,35.

13

8

38

20

NO 28 846

Deimantais dengti atpjovimo diskai su aušinimo
angomis Diskai skirti pjaustymui, šlifavimui ir
apnašų šalinimui. Paskirtis yra tokia pat kaip dešinėje
pusėje esančių diskų. Dėl aušinimo angų, darbo
metu diskai mažiau kaista ir nepalieka degimo žymių.
Kotelio skersmuo: 2,35 .

22

Pastaba:

44

Dirbant su šepečiais nespauskite jų. Naudokite rekomenduojamus sūkius. Per stipriai
spaudžiant šepetį, atskiri vielos
šeriai gali sulinkti ir po to vėl
išsitiesinti (dėl išcentrinės jėgos
poveikio). Ši per didelė vielos
NO 28 955
NO 28 957
NO 28 956
					
apkrova gali sukelti šepečio
2 vtn.
2 vtn.
5 vtn.
pažeidimus.
Nerūdijančio plieno šepečiai, puodeliai ir diskai Antgaliai skirti nerūdijančio pli-

NO 28 815
5 vtn.
Laikikliai.
Kotelio matmenys:
2,35 x 44.

eno valymui ir grubiam šlifavimui. Puikiai tinka nerūdijančio plieno suvirinimo siūlių ir
taškų apdirbimui (šlakų ir kalkių šalinimas). Antgalius taip pat galima naudoti aliuminio
ir spalvotųjų metalų apdirbimui. Kotelio skersmuo: 2,35.

8

7

16
22

22

22

22

NO 28 298

NO 28 299

3
15

NO 28 801

15

NO 28 802

NO 28 803

NO 28 798

2 vtn.
2 vtn.
2 vtn.
10 vtn.
Iš veltinio pagaminti poliravimo antgaliai ir diskai. Priedai skirti pradiniam bei
baigiamajam plieno, aukso, sidabro, žalvario ir aliuminio poliravimui naudojant
poliravimo pastą. Išgaunamas blizgus paviršius. Antgalių kotelio skersmuo: 2,3. Poliravimo metu naudokite mažesnius sūkius. Sukietėjusią poliravimo pastą atskieskite
alyva arba šiek tiek pašildykite.

Šlifavimo antgaliai su volframo dantukais
Medienos ir stiklo modeliavimui, valymui, lyginimui. Medžiaga gali būti
pašalinta be jokių pastangų. Didelis stabilumas, lengvai valoma Bunseno
degikliu. Taip pat gumai, putplasčiui
ir silikonui. Kotas Ø 3,2. Netinka metalui !
Cilindras su užapvalintu galu. Matmenys: 7,5 x 12
Nr. 29 060
Kūgio formos. Matmenys: 8 x 12
Nr. 29 062
Smailėjantis. Matmenys: 4 x 19
Nr. 29 064

NO 28 297

2 vtn.
2 vtn. 2 vtn.
Medvilnės, vilnos ir veltinio poliravimo antgaliai.
Antgaliai skirti plieno, aukso, sidabro, spalvotųjų metalų,
žalvario, aliuminio, keramikos ir porceliano poliravimui
naudojant poliravimo pastą. Antgalius taip pat galima
naudoti dažytos medienos ir plastiko paviršių atnaujinimui. Antgalių kotelio skersmuo: 2,35.

NO 28 292
Poliravimo pasta.
Būtinas metalo ir plastiko poliravimo priedas.

Antgalių laikiklis

Laikiklis skirtas švariam mažų grąžtų,
šlifavimo antgalių, šepečių ir kitų
rotacinių priedų su 2,35 – 3,2 koteliu laikymui. Į laikiklio komplektą
neįeina antgaliai ir frezos.
Nr. 28 359

2 vnt.
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Išskirtinės kokybės ilgaamžiai atpjovimo, šlifavimo ir poliravimo antgali
Šlifavimo priemonės
Skirtos
plienui
nerūdijančiam
plienui
liejiniams

20

9

Ø 18

Ø 18

9

13

20

medienai

5 x gr. 120
5 x gr. 150

10 x gr. 120
10 x gr. 150

NO 28 983

13

5 x gr. 80
5 x gr. 150

5 x gr. 80
5 x gr. 150

NO 28 282

NO 28 982

NO 28 987

NO 28 989

2 vtn. Nailoniniai šepečiai Šepečiai skirti metalo, nerūdijančio plieno, spalvotųjų metalų ir kitų
medžiagų valymo, matinio paviršiaus formavimo
bei šlifavimo darbams. Kotelio skersmuo 2,35.

10 vtn.
20 vtn.
10 vtn.
10 vtn.
Šlifavimo diskai, puodeliai ir juostos. Visi šie priedai yra gaminami iš įprasto korundo. Šlifavimo me
paskirties, šlifavimo antgaliai gali būti skirtingos formos (pvz., šlifavimo, paviršiaus išlyginimo, kanalų
ko apdirbimui. Antgalio sūkius pasirinkite pagal apdirbamą medžiagą. Plieno apdirbimui reikia naudoti di
išlenktų paviršių baigiamajam apdirbimui ir griovelio formavimui. Priedų kotelio skersmuo: 3.

Šlifavimo antgaliai ir diskai
Skirti
plienui
liejiniams
HSS plienams

2,5
2,5
2,5

6,0
6,0
2,5

6
6,0

7,0
7,0

2,5
7,0

55,0
5,0
6,0

7
7,0

5,0

13

8
5,0

9

13

3
2,35

NO 28 774

NO 28 776

NO 28 772

NO 28 778

NO 28 781

NO 28 783

NO 28 782

5 vtn.
5 vtn.
5 vtn.
5 vtn.
3 vtn.
3 vtn.
3 vtn.
Aukštos kokybės korundo šlifavimo antgaliai. Smulkios, aukštos kokybės ir vienodo kietumo šlifavimo medžiagos antgaliai bei antgalių rinkiniai.
įvairios paskirties darbams. Antgaliai gali būti naudojami kietų medžiagų (pvz., ketus, plienas, tamprus plienas, kieti plieno lydiniai ir pan.) šlifavimui
labai tikslūs (mažas išcentrinis mušimas). Jų skersmuo: 2,35. Pagrindinė šlifavimo taisyklė: minkštas medžiagas apdirbti kietais antgaliais, kietas medžiagas

Pjovimo diskai
Skirti
medienai
plienui
nerūdijančiam
plienui

1,8

1,8

16

19

1,8

NO 28 810

NO 28 812

NO 28 820

10 vtn.
50 vtn.
5 vtn.
Korundo atpjovimo diskai.
Diskai gaminami iš specialaus mišinio. Disko matmenys: 22 arba 38 x 0,7. Diskai skirti plieno,
plieno ir spalvotųjų metalų pjaustymui. Šie diskai gali būti naudojami ir medienos bei plastiko pja

Pjovimo diskai
20

NO 28 838
Volframo karbido pjovimo diskas. Apytiksl. storis 2.
Medienos, medienos plaušu sutvirtintam plastikui, stiklo
pluoštu sutvirtintam plastikui, gumai, silikonui pjauti ir profiliuoti. Aušinimo angos sumažina įkaitimą. Ø 2,35 velenas.
34

1,8
1,8

22

NO 28 830
3 vtn.
Spyruoklinio plieno atpjovimo
diskai. Disko storis: 0,1. Diskai skirti plastiko, medienos ir spalvotųjų metalų pjovimui.
Kotelio skersmuo: 2,35. Diskus galima naudoti
įrankį laikant rankoje. Tokiu atveju rekomenduojame naudoti apsauginį gaubtą (Nr. 28
946). (psl. 29) !

Medienos
plaušu
sutvirtintam
plastikui

38
38

22
22
1,8
1,8

13 dalių rinkinys, skirtas modelių surinkėjams
Po 1 smulkų sferinį ir cilindrinį frezavimo antgalį 2,3. Po vieną korundo
sferinį ir cilindrinį šlifavimo antgalį. Po vieną mažą grąžtą 1 ir 2,3.
5 pjovimo diskai Ø 22. Ø 22 dalinimo diskas (tik kartu su apsauginiu
įtaisu 28 946) ir įrankio laikiklis Ø 2,35.

Nr. 28 910

Pastaba:
visi matmenys yra pateikti mm.

ai, skirti profesionaliam naudojimui.
10
10

14

14

10
13

10

30

20

13
10

10

gr. 120

gr. 150

gr. 150

gr. 120

gr. 120

NO 28 980

NO 28 981

NO 28 978

NO 28 979

gr. 120

NO 28 984

10 vtn.
10 vtn.
10 vtn.
10 vtn.
džiaga yra labai kieta. Ji gali būti skirtingo grūdėtumo (pirminiam arba baigiamajam apdirbimui). Priklausomai nuo
formavimo arba poliravimo darbai). Antgaliai gali būti naudojami plieno, ketaus, nerūdijančio plieno, medienos ir plastiidelius, medienos – vidutinius, plastiko – mažus antgalio sūkius. Šlifavimo juostos ir puodeliai taip pat gali būti naudojami

NO 28 985

Lapeliniai diskai. Diskai yra elastingi. Jie
prisitaiko prie apdirbamo ruošinio paviršiaus
formos. Puikiai tinka sunkiai pasiekimų
paviršių apdirbimui. Kotelio skersmuo 3.

Šlifavimo antgaliai ir diskai

22

22

3
2,35

Skirti
stiklui
keramikai
karbidui

NO 28 302

8
8,0

2
7

5

2,5

2,5

3

NO 28 270
NO 28 272
NO 28 304
2 vtn.
2 vtn.
10 vtn.
Silicio karbido šlifavimo antgaliai. Smulkūs vienodo kietumo grūdeliai puikiai tinka stiklo, keramikos graviravimui bei
raižymui. Taip pat su antgaliais galima apdirbti volframo karbidą, grūdintą plieną ir kitas kietas medžiagas. Priedų kotelio
skersmuo: 2,35.

10 vtn.
Įvairių formų antgaliai, skirti
ir raižymui. Priedų koteliai yra
apdirbti minkštais antgaliais.

22
22

1,8
1,8

1,8
1,8

NO 28 821

NO 28 808

25 vtn.

10 vtn.
50 vtn.
5 vtn.
20 vtn.
Armuoti aliuminio oksido atpjovimo diskai.
Atpjovimo diskų matmenys: 22 x 0,8 arba 38 x 1. Diskai yra beveik nesulaužomi, todėl jie tinka apnašų šalinimui. Diskai pjauna
nerūdijantį plieną, plieną ir jo lydinius, spalvotuosius metalus, medieną ir plastiką. Kotelio skersmuo: 2,35.

metalo lydinių, nerūdijančio
ustymui. Kotelio skersmuo: 2,35.

NO 28 809

38
38

NO 28 818

NO 28 819

4 dalių stiklo padirbimo rinkinys

10 dalių poliravimo rinkinys

2 deimantiniai ir 2 silikono karbido šlifavimo antgaliai, skirti
stiklo graviravimui, šlifavimui ir matinio paviršiaus suteikimui. Deimantinis antgalis: Ø 1 rutulys; deimantinis antgalis:
Ø 1,8 rutulys; silicio karbido antgalis: siaurėjantis kūgis 3/2 x
5; silicio karbido antgalis: kulkos formos 2/2,5 x 7. Kotelio
skersmuo: 2,35.

Rinkinys skirtas metalo, stiklo, porceliano ir plastiko poliravimui. Rinkinyje yra: 3 veltinio
antgaliai (cilindro, kūgio ir disko formos), 3 silicio poliravimo antgaliai (kulkos, cilindro ir disko
formos), medvilniniai poliravimo diskai, vilnonis diskas ir poliravimo pasta. Rinkinyje taip pat
yra laikiklis (2,35 x 44).
Nr. 28 285	

Nr. 28 920
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Lengvas ir kompaktiškas degiklis MICROFLAM didelio tikslumo reikalaujantiems darbams su integruotu elektroniniu pjezokristalo degikliu.

MICROFLAM degiklis MFB/E

Įrankis skirtas litavimui naudojant įvairias medžiagas ir
ruošinių kaitinimui.
Reguliuojamas oro ir dujų tiekimas. Lapai plona liepsna, pasiekianti
1.200 °C temperatūrą. Idealiai tinka tikslumo reikalaujantiems darbams. Integruotas elektroninis pjezo kristalo degiklis. 
50 ml talpos balionėlio pakanka 60 minučių darbo (naudojant
įprastą liepsną). Įrankiui tinka standartiniai butano dujų balionėliai,
naudojami degikliuose.
Nr. 28 146

MICROFLAM dujinio litavimo rinkinys MGS

Praktiškas nerūdijančio plieno pagrindas,
su kuriuo galimas stacionarus darbas.

36

Darbui su atvira liepsna arba katalizatoriumi, naudojant
adapterius. Litavimui, karštam pjovimui, medžio deginimui ir
formavimui.
Elektroninis žiebtuvėlis su pjezo kristalu su saugiu dujų srauto
įjungimo/išjungimo jungikliu. Atskirai valdomas dujų ir oro tiekimas. Kietas mažų dalių litavimas liepsna iki 1.300 °C. Dirbant su
antgaliais iki 500 °C. Didelis dujų balionas (20 ml) ilgam nuolatiniam darbui. Užpildomas standartinėmis butano kasetėmis
degikliams.
Taikymo rekomendacijos: didelis vaško/lako nuėmimo peilis atliekant
medžio remonto darbus, karštas peilis net ir storesnės plastikinės
plėvelės pjovimui, 2 medžio deginimo antgaliai (kampinis ir
plokščias), litavimo antgalis, apvalus antgalis darbui su karštu oru
bei karštam formavimui.
Rinkinyje yra: litavimo alavas, lašinimo lovelis su kempine ir 7 mm
atviras veržliaraktis adapterio antgalių keitimui. Supakuotas
plastikinėje dėžėje su tvirtu polipropileno padėklu. Kiekviena detalė
turi savo vietą !
Nr. 28 144


Izoliacinių žarnelių užtraukimui (daugelis įrankių yra tiesiog per
dideli) ir 1.000 kitų darbų.
MICRO kaitinimo pistoletas MH 550
073123
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Mažas, tvirtas ir galingas. Į komplektą įeina 3 papildomi
antgaliai.
Įrankis skirtas izoliacijos žarnelių užtraukimui, formavimui,
plastiko sulydymui, elektroninių komponentų litavimui. Taip
pat įrankį galima naudoti dažų ir lako sluoksnio šalinimui
nenaudojant agresyvių chemikalų, džiovinimui ir stingimo
proceso pagreitinimui (dažai, klijai), etikečių nuėmimui arba
medienos apdeginimui.
Įrankio korpusas gaminamas iš stiklo pluoštu sutvirtinto
POLIAMIDO. Rankena turi minkštos gumos dangą ir
plokštumas, skirtas stacionariam darbui. Galingas kaitinimo
elementas užtikrina tolygią temperatūrą ir apie 180 l/min
oro srautą. Integruotas termostatas užtikrina apsaugą nuo
perkaitimo.
Techniniai duomenys:
230 V. 500 W. Pirmos pakopos oro temperatūra: 350 °C.
Antros pakopos oro temperatūra: 550 °C. Oro srautas: apie
180 l/min. Svoris: apie 500 g.
Nr 27 130


MICROMOT klijų pistoletas HKP 220
Greitai veikiantis ir patikimas klijų
pistoletas, skirtas metalo, medienos, plastiko, stiklo, keramikos, akmens, kartono, odos, poliesterio putų ir
audinių klijavimui. Priklausomai nuo
klijuojamos medžiagos ir nuo panaudoto klijų kiekio, klijai sustingsta per
30 sekundžių. Šiuo laikotarpiu galima
atlikti įvairias korekcijas (to negalima
atlikti naudojant greitai stingstančius klijus).
7 mm klijų lazdelės idealiai tinka kruopštumo reikalaujantiems darbams (pvz., modelių klijavimas, žaislų ir juvelyrinių dirbinių gamyba,
džiovintų gėlių kompozicijos ir pan.). Tiksli mechaninė pavara užtikrina
tikslų tiekiamų klijų kiekį. Integruota atrama leidžia nenaudojamą
pistoletą pastatyti ant stalo paviršiaus. Pistoletas greitai įkaista.
Techniniai duomenys:
230 V. PTC valdomas elementas užtikrina vienodą temperatūrą (200 °C). Į
komplektą įeina klijų lazdelės (7 x 100 mm) ir 3 keičiami antgaliai.
Nr. 28 192					

Keičiamos klijų lazdelės, skirtos įrankiui HKP 220
Komplekte yra 3 keičiami
metaliniai antgaliai.
Klijai skirti metalo, medienos, plastiko, keramikos, kartono, odos,
poliesterio putų ir audinių klijavimui. Lazdelės skersmuo: 7 mm. Ilgis:
100 mm. Klijai yra bespalviai.
Nr. 28 194
12 vnt.
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Itin pranašūs pjovimo prietaisai polistirenui ar kietam putplasčiui pjauti įka
Idealiai tinka architektams, dizaineriams, menininkams, gaminant modelius

Pjovimo įkaitusia viela prietaisas THERMOCUT 650
Plokščias atraminis paviršius ir šoninė anga, skirta sraigtiniam
veržtuvui fiksuoti, leidžia prietaisą naudoti stacionariai.

Teleskopinė rankena, leidžianti
reguliuoti pjovimo ilgį
400 – 650 mm ribose.
Pjovimo gylis – 200 mm.
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Spyruoklinis elementas
atraminiame laikiklyje užtikrina
pastovų vielos įtempimą
nepriklausomai nuo vielos
plėtimosi temperatūros.

230 V maitinimo šaltinio pajungimas. Kaitinimo elementas dirba esant
maks. 40 V įtampai ir 1,2 A srovei. Priklausomai nuo medžiagos, pjovimo
vielos temperatūra pasirenkama naudojantis kontroliniu mygtuku ir
išlieka stabili viso darbo metu. Atraminis paviršius su šonine anga, skirta
sraigtiniam veržtuvui fiksuoti, leidžia prietaisą naudoti stacionariai. Į
komplektą įeina sraigtinis veržtuvas ir 0,2 mm skersmens 30 m pjovimo
vielos ritė.
Techniniai duomenys:
230 V. 50/60 Hz. 50 W. Antrinė įtampa – maks. 40 V, 1,2 A. Ø 0,2 mm vielos
pjovimo temperatūra, nuolat kintanti nuo 100 – 350 °C. Svoris – 850 g.
2 klasės elektros izoliacija.
Nr. 27 084

Atsarginė pjovimo viela
Skirta THERMOCUT 650, THERMOCUT 230/E ir
panašiems pjovimo įkaitinta viela įrankiams. Pagaminta iš NiCr 8020. 30 m x 0,2 mm ritė.
Nr. 28 080

Pjaustymo įkaitusia viela įrankis THERMOCUT 12/E
Skirta naudoti su stora pjovimo viela (285 x 0,85 mm), kuri gali būti
stumiama rankiniu būdu ar replėmis bet kokiam profiliui suformuoti. Stabilus korpusas su pasukamuoju fiksavimo elementu viršuje
ir ištraukiamuoju apatiniu vielos fiksatoriumi. Kintama pjovimo vielos
temperatūra. Įkaitimo laikas – 1 sekundė. Į komplektą įeina penkios formuojamos 285 x 0,85 mm pjovimo vielos.
Techniniai duomenys:
12 V. 60 W. Nuolat kintanti apytikslė vielos temperatūra nuo 150 iki 350 °C.
Nr. 27 082	

Keičiama pjovimo viela

Viela skirta įrankiui THERMOCUT 12/E. Lengvai lankstoma, todėl idealiai
tinka modelių surinkimui.
Nr. 28 082
vnt. 10
Dėmesio !
Darbui su THERMOCUT 12/E būtina naudoti tinklo adapterį, kurio vardinė
galia yra ne mažesnė nei 2 A. Mes rekomenduojame naudoti MICROMOT
tinklo adapterius NG 2/S (Nr. 28 706) (žr. psl. 25).
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12
VOLT

itusia viela. Juos naudojant, priešingai nei dirbant su peiliu ar pjūklu, nesusidaro biri struktūra.
ir prototipus, atliekant izoliavimo darbus ir, žinoma, surenkant maketus ir modelius.

Pjaustymo įkaitusia viela staklės THERMOCUT 230/E

Darbinis paviršius yra dengtas aliuminio danga.
Tai leidžia lengvai stumti ruošinį. Ant paviršiaus
yra atskaitos tinklelis ir
kampamatis.

Didelis pagrindas (390 x 280 mm) su aliuminio danga užtikrina glotnų
paviršių ir leidžia lengvai stumdyti ruošinį. Ant paviršiaus esantis tinklelis
ir kampamatis padeda atlikti tikslius pjūvius. Tvirtas aliumininis rėmas yra
350 mm pločio ir 140 mm aukščio. Laikiklis ir vielos ritė (30 m, 0,2 mm
skersmens) gali būti paversti į šoną, todėl galima lengvai atlikti įstrižus
pjūvius. LED indikatorius informuoja apie tai, kad įrankis yra įjungtas ir
apsaugo nuo nudegimų. Pjovimo viela įkaista per 1 sekundę.
Kiti techniniai duomenys:
230 V, 50/60 Hz. Transformatoriaus parametrai: 10 V, 1 A. Pjovimo vielos
(0,2 mm) temperatūra: 100 – 200 °C. Svoris: apie 3 kg. Izoliacijos klasė Nr. 2.

Dviejų funkcijų atrama su fiksuojama tiekimo
svirtimi (Vokietijos patentas Nr. 100 00 102.5).

Nr. 27 080

Atsarginė pjovimo viela
Skirta THERMOCUT 650, THERMOCUT 230/E ir panašiems
pjovimo įkaitinta viela įrankiams. Pagaminta iš NiCr 8020.
30 m x 0,2 mm ritė.
Nr. 28 080

Apskritimo formos pjūviai atliekami paprastai ir efektyviai: braižymo kaištį pritvirtinkite prie darbastalio
lipnia juosta ir naudokite jį kaip fiksuotą centrą.

Pastaba:
Įgavus šiek tiek praktikos ir įgūdžių išmoksite nustatyti tinkamą temperatūrą
(priklausomai nuo ruošinio medžiagos ir storio). Geriausia pjūvio kokybė
dažniausiai išgaunama naudojant vidutinę temperatūrą ir nedidelę
spaudimo jėgą.
Pastaba:
norint, kad dirbant būtų laisvos
rankos, rekomenduojame praktišką
kojinį jungiklį FS (23 puslapis).
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Atstumas tarp centrų: 250 mm. 40 mm pasukimas.
Reguliuojamas greitis (1.000 – 5.000 aps./min.).
MICRO medienos tekinimo staklės DB 250
Smulkmenų tekinimas yra malonus hobis.
Su šiomis staklėmis galima gaminti stiklines, puodelius, vazas ir lėlių
namelio kolonas. Surenkant
geležinkelio bėgių modelius, staklėmis galima gaminti
apšvietimo stulpus, langus ir
talpas. Su staklėmis lengvai
galima pagaminti marionečių
galūnes ir atlikti šimtus kitų
smulkių detalių tekinimo
Guolyje įstatytos ašies skylės skersmuo
10 mm. Tvirtinimas puikiai tinka
mažų ruošinių apdirbimui serijomis.

darbų. Elektroninė greičio reguliavimo sistema padeda atlikti pusiau
automatinį dažymo procesą (nedideliais ašies sūkiais).
Techniniai duomenys:
230 V, 100 W, 50/60 Hz variklis. Atstumas tarp centrų: 250 mm. Pasukimas: 40 mm. Pavertimas virš atramos: 25 mm. Greičio reguliavimo
sistema: 1.000 – 5.000 aps./min. Pagrindinės ašies skylė: 10 mm.
Galinės atramos eiga: 20 mm.
Į komplektą įeina įvorės (2, 3, 4, 6, 8, 10 mm), centrinė atrama, galinė
atrama ir pagrindinė ašies plokštė. Svoris: apie 2 kg.
Nr. 27 020				

Laikiklis su atramos centru ir
10 mm koteliu.
Trapecijos formos
kanalas su atrama.
Stabili įrankio atrama gali
būti nustatyta bet kurioje
padėtyje.

Sūkių reguliavimo sistema:
1.000 – 5.000 min-1.

Stabilus aliuminio profilių
pagrindas.

Šešios įvorės ir pagrindinė plokštė (skirta didesnių
ruošinių apdirbimui) įeina į staklių komplekto sudėtį.

5 dalių HSS kaltų rinkinys

Grąžtų laikiklis, skirtas staklių DB 250 galinei atramai

Aukštos kokybės, dažniausiai naudojamų tekinimo
įrankių rinkinys: pusapvalis kaltas, įstrižas kaltas,
atskyrimo įrankis, kūgio formavimo įrankis ir skutiklis. Įrankiai tiekiami medinėje dėžutėje.
Nr. 27 023

Galima įtvirtinti iki 5 mm skersmens grąžtus. Griebtuvas
įstatomas į galinę atramą. Grąžto tiekimas atliekamas
stumiant visą galinę atramą.
Nr. 27 028				

4 nepriklausomų pirštų griebtuvas, skirtas staklėms DB 250
Su nepriklausomai reguliuojamais pirštais. Naudojamas
nesimetrinių ruošinių įtvirtinimui (pvz., stačiakampio formos).
Vidinis griebtuvo tvirtinimas: 1,5 – 35 mm. Išorinis tvirtinimas:
14 – 67 mm. DB 250 pagrindinė ašis su sriegiu M16 x 1 įsukama
tiesiogiai į griebtuvą.
Nr. 27 024

3 pirštų griebtuvas, skirtas tekinimo staklėms DB 250
Naudojamas koncentriniam tvirtinimui.
Gaminamas iš plieno. Tvirtinimo galimybės: 1,5 – 20 mm.
Apsukus pirštus: 12 – 50 mm. Griebtuvo koto sriegis M16 x 1.
Kotas įsukamas tiesiogiai į staklių DB 250 pagrindinės ašies
skylę.
Nr. 27 026
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Tikslus briaunų apdirbimas ir išilginiai pjūviai medienoje,
drožlių plokštėje ir plastike.
MICRO frezavimo staklės MP 400
Staklės skirtos briaunų frezavimui, griovelių išpjovimui, nišų,
apskritimų ir kitokios formos profilių formavimui.
Staklėmis galima gaminti paveikslų rėmelius, tiksliai formuoti briaunas ir atlikti išilginius pjūvius (puikiai tinka modelių surinkimui).
Galingas, nuo dulkių apsaugotas variklis su dantyto diržo pavara. Ašis įstatyta į dvigubus guolius. Įrankio laikiklyje statomos
trijų įpjovų įvorės (2,4; 3; 3,2 mm). Frezavimo gylis nustatomas
reguliavimo rankenos pagalba. Stabilus aliumininis darbastalis su
lygiagrečiomis kreipiančiosiomis ir kampo atrama. Į komplektą
įeina pjovimo antgalio apsauga ir vakuuminio siurblio adapteris,
tinkantis visiems buitiniams dulkių siurbliams.

Į komplektą įeina trys HSS frezavimo antgaliai (3,2 mm freza, „V“
formos freza ir tuščiavidurė freza).
Techniniai duomenys:
230 V, 100 W, 50/60 Hz, 25.000 aps./min. Aukščio nustatymas
reguliuojamos skalės žiedo pagalba (1 apsisukimas – 1 mm, 1
padala – 0,05 mm). Frezavimo stalas: 300 x 150 mm. Svoris: apie 2 kg.
Nr. 27 050
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Staklės MP 400 gali būti jungiamos
prie buitinio dulkių siurblio.

Į staklių komplekto sudėtį
įeina trys volframo karbido
frezavimo antgaliai ir
trys įvorės.

HSS medienos frezos

10-ies dalių medienos frezų rinkinys

Skirtas medienai ir medienos plaušų plokštėms. Švarus šlifavimas
užtikrina puikius rezultatus ir aukštos kokybės paviršiaus
apdirbimą. Pasižymi dideliu stabilumu. 3,2 mm velenai.

Rinkinį sudaro po vieną kiekvieno tipo frezavimo antgalį.
Visi antgaliai tiekiami medinėje dėžutėje.

1

29 024
29 026
29 028
29 030
29 032
29 034
29 036
29 038
29 040
29 044
2

Griovelio freza (Ø 3,2 mm).
Griovelio freza (Ø 4,8 mm).
Griovelio freza (Ø 6,5 mm).
Apvalaus dugno griovelio freza (Ø 6,4 mm).
„V“ formos griovelio freza (Ø 6,5 mm).
Sudėtingos formos freza (6,5 / 2,5 mm).
Sudėtingos formos freza (R 3,2 mm).
Plokštumos freza (6,4 mm).
Briaunų formavimo freza (5 mm).
Kampinė freza 45°
3

4

5

6

7

8

1

Nr 29 020 

2
3
4
5
6
7
8
9
10
9

10

6,5

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

4,8

45°

Dėmesio !
Mūsų siūlomos medienos frezos gali būti naudojamos tik su
apsaugos mechanizmus turinčiais įrankiais, pavyzdžiui,
MICRO formavimo prietaisu MP 400 ar kreiptuvu OFV (psl. 28).
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50 mm diskams ir šepečiams skirtos staklės
su elektronine sūkių reguliavimo sistema (8 – 24 m/s).
Šlifavimo ir galandimo staklės SP/E

Su staklėmis galima naudoti vakuuminio
siurblio adapterį.

Plonas korpusas palengvina ilgų ruošinių apdirbimą. Komplekte
yra vakuuminio siurblio adapteris.
Reguliuojamos atramos ir apsauginiai ekranai. Ašies fiksavimo mygtukas palengvina šlifavimo diskų keitimą. Į komplekto sudėtį įeina
korundo (grūdėtumas N, 50 x 13 mm), silicio karbido (minkšta
rišančioji medžiaga) diskai, skirti bendrojo pobūdžio ir kieto
metalo šlifavimo/galandimo darbams, dešinėje pusėje tvirtinama
poliravimo priedų ašis.
Techniniai duomenys:
230 V, 3.000 – 9.000 aps./min. Diskų
matmenys: 50 x 13 x 12,7 mm.
Šlifavimo greitis: 8 – 24 m/s. Svoris:
apie 1,2 kg. Staklių matmenys: apie 250 x 130 x 100 mm.
Nr. 28 030				

Poliravimo rinkinys

Plieniniai šepečiai, skirti rūdžių šalinimo
bei valymo darbams (plienas ir spalvotieji
metalai). Žalvario šepečiai skirti spalvotųjų
ir brangiųjų metalų poliravimui. Veltinio
diskas naudojamas dažytų paviršių apdirbimui. Vilnos ir medvilnės diskai spalvotiems
ir brangiems metalo paviršiams suteikia
blizgesio.
Nr. 28 312
Diskų rinkinys.

Staklėms SP/E ir BSG 220 (50 x 13 mm) skirti diskai.
Korundo (grūdėtumas N) diskas su 12,7 mm skyle.
Nr. 28 308
		
Silicio karbido diskas su 12,7 mm skyle. Minkšta rišančioji medžiaga,
skirta labai kietų ruošinių apdirbimui.
Nr. 28 310
		

Atpjovimo staklės KG 50
Tiksliam mažų metalo, medienos ir plastiko ruošinių pjaustymui.
45° kampu pasukamas staliukas, leidžiantis
atlikti įstrižus pjūvius. Integruotų spaustuvų
pagalba ruošinys yra tvirtinamas tiksliai ir stabiliai. Spaustuvų darbinis lotis 27 mm, maksimalus
ruošinio skersmuo 20 mm. Pjovimo gylis iki 13
mm. Specialiuose grioveliuose galima įtvirtinti
H0 modelio bėgelius.
Atrama gali būti nustatyta iki 140 mm ilgio ruošiniui. Penki keramikos
pjovimo diskai (50 x 1 x 10 mm) įeina į komplekto sudėtį. Jais galima
pjauti plieną, spalvotus metalus, medieną ir plastiką.
Techniniai duomenys:
230 V, 85 W, 50/60 Hz. Periferinis greitis: 20 m/s. Svoris: apie 1,5 kg.
Nr. 27 150
		

Pjovimo diskaie

Diskai gaminami iš keramikos užpildo. Sudėtyje yra 50% aliuminio
oksido ir 50% silicio karbido. Galima pjauti plieną, spalvotus metalus,
mažus medienos ir keramikos ruošinius.
Nr. 28 152				
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Pastaba:
Didesnių staklių KGS 80 aprašymą rasite
psl. Nr. 53.

Tauriųjų ir nebrangių metalų, taip pat plastiko paviršiaus apdirbimui.
4" arba 102 mm standartiniams šepečiams ir antgaliams.
Poliravimo mašina PM 100
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Veleno pavarą varo dantytas diržas: variklis atskirtas
nuo darbo zonos. Grakštus korpusas, apgaubiantis
veleną, leidžia apdoroti ir labai ilgų, įvairios formos
ruošinių paviršių.

Laikančioji konstrukcija pagaminta iš aliuminio, šonuose
ištekintais guolio lizdais, užtikrina mažą vibraciją ir tylų veikimą.
Su ilgu pagrindiniu velenu, turinčiu rutulinį šarnyrą (atstumas nuo
disko iki disko maždaug 360 mm) ir reguliuojami gaubtai švariam darbui naudojant poliravimo pasta. Stipri pavara, įdarbinama nuolatinės
srovės varikliu, turinčiu elektroninį sūkių reguliatorių. Skirtas dideliam sukimo momentui nuo darbo pradžios ir milžiniškai traukai, net
kai spaudimas yra didelis
Galima ne tik stipriai priveržti, bet ir horizontaliai ir vertikaliai pritvirtinti, panaudojus priklausančią apkabą.
Originalus įrangos komplektas:

Poliravimo mašinos PM 100 priedai

Po 1 šiurkštų ir minkštą medvilninio audinio diską
(100 x 15 mm), taip pat viena universali poliravimo
plokštelė (80 g).
Techniniai duomenys:
230 V. 140 W. 50/60 Hz. Reguliuojami sūkiai 1.000 –
3.100 aps./min. Poliravimo diskams daugiausia iki
4" arba Ø 102 mm. Dydis L 320, T 220, H 250 mm.
Svoris apie 5 kg. Izoliacijos klasė Nr. 1.
Nr. 27 180

Universali poliravimo plokštelė (80 g), pagaminta iš
poliruojamosios priemonės ir vaško

Ypač tinka poliruoti ir blizginti tauriuosius
ir nebrangius metalus, taip pat plastiką.
Taip pat atgaivinti patamsėjusį aliuminį,
varį ir žalvarį.
Nr. 28 008 

Medvilninio audinio diskas, šiurkštus (100 x 15 mm)

Išmirkytas ir labai standus. Pirminiam aukso,
sidabro, platinos, vario, žalvario, nerūdijančio
plieno ir plastiko poliravimui ir blizginimui. Naudoti tik su poliravimo pasta arba emulsija.
Nr. 28 000 

Medvilninio audinio diskas, minkštas (100 x 15 mm)

Aukso, sidabro, platinos, vario, žalvario,
nerūdijančio plieno ir plastiko poliravimui iki
blizgesio. Prisiderina prie ruošinio kontūrų. Naudoti tik su poliravimo pasta arba emulsija.
Nr. 28 002

Veltinis poliravimo diskas (100 x 15 mm)

Lygių metalinių paviršių blizginimui (pvz.,
sidabro, žalvario ir aliuminio). Stabilios formos, ilgaamžis. Tolygus poliravimas. Tinka visoms poliravimo pastoms.
Nr. 28 004 

Mikropluošto poliravimo kempinė, 15 sluoksnių (100 mm)

Labai minkštas. Tauriųjų ir nebrangių metalų,
taip pat plastiko blizginimui. Ypač tinka naudoti sunkiai pasiekiamose vietose, kurių
nepasiekia tvirti diskai. Naudoti tik su poliravimo pasta arba emulsija.
Nr. 28 006 
43

Nepriekaištingi tiesūs pjūviai medienoje, spalvotame metale,
plastike ir drožlių plokštėse.
Stalinės diskinės pjovimo staklės KS 230
„Super Cut“ pjovimo diskas (Ø 58 mm), skirtas iki 8 mm storio
minkštai medienai.
Tyliai veikiantis, ilgaamžis, tvirtos konstrukcijos, nuolatinės srovės
variklis. Dantyto diržo pavara užtikrina tinkamą disko greitį ir beveik
dvigubai didesnį sukimo momentą. Galima pjauti iki 8 mm storio
medieną, iki 3 mm storio plastiką, iki 1,5 mm storio spalvotuosius
metalus. Naudojant karbido pjovimo diską galima pjauti netgi stiklo

pluoštu sutvirtintas PC plokštes. Reguliuojama įstrižo pjūvio atrama
su skale. Pjovimo kampo atrama su pasukimo kampo skale. Glotniai
frezuotas aliuminio darbastalis (160 x 160 mm).
Techniniai duomenys:
230 V, 85 W, 8.000 aps./min. Svoris: apie 1,8 kg.

Deimantinis diskas.

Sukamieji volframo diskų antgaliai.

50 mm skersmuo (10 mm skylė). 0,5 mm storio,
klasės „D107“ deimantų miltelių sluoksnis. Diskas
skirtas keramikos, porceliano, plytelių, akmens ir
PC plokščių pjovimui.
Nr. 28 012

„Super Cut“ diskas. 58 mm skersmuo (10 mm skylė). 80 į

priešingas puses nukreiptų dantų. Idealiai tinka
kietos ir minkštos medienos, plastiko ir „Pertinax“ medžiagos pjovimui. Diskas atlieka greitus ir
švarius pjūvius. Kiekvienas dantis yra nustatytas ir
užgaląstas atskirai. Neprilygstama pjovimo galia.
Nr. 28 014

Standus karbido pjovimo diskas.

50 mm skersmuo (10 mm skylė). 0,5 mm storis.
Smulkūs dantys (80 dantų): idealiai tinka iki 3 mm
storio stiklo pluošto, spalvotųjų metalų, plastiko ir
kitų sunkiai apdirbamų medžiagų plokštėms pjauti.
Nr. 28 011

Pastaba:
Didesnis diskinių pjovimo staklių modelis KS 230 (FET tipo)
yra aprašytas psl. Nr. 48/49.

Skersinio pjūvio atrama su skale.
Glotniai frezuotas aliuminio
darbastalis (160 x 160 mm).

Tyliai veikiantis, atsparus ir
ilgaamžis variklis.
ABS pagrindas su dulkių/drožlių
pašalinimo durelėmis
(dešinėje pusėje).

Labai svarbu pjovimo metu: naudokite
vakuuminio siurblio adapterį, skirtą švarios
darbo vietos užtikrinimui.
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Nr. 27 006

50 mm skersmuo (10 mm skylė), 1,1 mm storis, 20
dantų. Diskas skirtas ypač švariems pjūviams balzoje
ir faneroje. Jis taip pat gali būti naudojamas ir PC
plokščių bei POLIKARBONATO pjovimui.
Nr. 28 017

Iš kietų metalo lydinio (HSS) pagamintas pjovimo diskas.

50 mm skersmuo (10 mm skylė), 0,5 mm storis. Disko
sudėtyje yra daug volframo, vanadžio ir molibdeno.
Tai diskui suteikia tolygią struktūrą, didelį kietumą ir
ilgaamžiškumą. Smulkūs dantys užtikrina labai švarų
spalvotųjų metalų (aliuminis, žalvaris, varis) pjūvį.
Diskas taip pat tinka ir sudėtinių medžiagų (pvz., PC
plokštės), medienos ir plastiko pjovimui.
Nr. 28 020

„Super Cut“ tipo 58 mm diskas
su 80 atskirai užgaląstų dantų
įeina į staklių komplekto sudėtį.

Reguliuojama atrama
su skale.

Aliuminio, medienos, PC plokštės ir plastiko pjovimas naudojant ploną
pjovimo peiliuką. Staklės su elektronine sūkių reguliavimo sistema.

Staklės su plonu peiliuku DS 230/E

Daug privalumų suteikianti reguliuojama galvutė
(patentas Nr. EP 09783341).

Pastaba:
Didesnių staklių su pjovimo peiliuku (DS 460)
aprašymą rasite psl. Nr. 46/47.

Naudojant vakuuminio siurblio
adapterį darbo vieta išliks švari.

Idealiai tinka kruopštumo reikalaujantiems darbams: modelių, žaislų
gamyba ir tikslioji mechanika. Staklės turi elektroninę greičio reguliavimo sistemą.
Galima pjauti minkštą iki 40 mm storio medieną, iki 10 mm storio kietą
medieną, iki 4 mm storio plastiką (įskaitant ir PC plokštę), iki 2 mm storio spalvotąjį metalą. Glotniai frezuotas aliuminio darbastalis (160 x 160
mm). Pjovimo rėmo aukštis 300 mm. Jis gaminamas iš labai stabilaus
aliuminio profilio. Peiliuko kreipiančiojoje integruota dulkių nupūtimo
sistema. Reguliuojamo aukščio pjovimo galvutė (3 padėtys) suteikia du
privalumus:
- Padidėja peiliuko naudojimo efektyvumas (galvutę nuleidus dviem
padėtim žemyn, naudojami nauji
peiliuko dantys). Tai iki trijų kartų
padidina peiliuko ilgaamžiškumą.
- Apatinė galvutės padėtis leidžia
naudoti iki 60 mm sutrumpintą
peiliuką.
Tyliai veikiantis ir ilgaamžis variklis. Tyli ir dilimui atspari dantyto diržo
pavara. Reguliuojama skersinio pjūvio atrama, pjovimo kampu atrama
su skale. Į komplekto sudėtį įeina 5 peiliukai (3 stambiais ir 2 smulkiais
dantimis).
Techniniai duomenys:
230 V, 85 W. Elektroninė greičio reguliavimo sistema (150 – 2.500
aps./min). Svoris: apie 2 kg.
Nr. 27 088

„Super Cut“ tipo peiliukai. Aukštos kokybės plienas užtikrina
ilgaamžiškumą ir didelį pjovimo efektyvumą. Standartinė versija be
kaiščio.
Tinka kietai ir minkštai medienai, plastikui, „PERSPEX“ medžiagai ir
spalvotiems metalams.
Peiliukai stambiais dantimis. Nr. 9: 14 dantų 25 mm intervale.
Nr. 28 116
130 x 1,5 x 0,48 mm
12 vnt.
Standartiniai peiliukai. Nr. 5: 17 dantų 25 mm intervale.
Nr. 28 117
130 x 1,2 x 0,38 mm

12 vnt.

Peiliukai smulkiais dantimis. Nr. 3: 20 dantys 25 mm intervale.
Nr. 28 118
130 x 0,8 x 0,34 mm
12 vnt.

Peiliukai stambiais dantimis. 11dantų 25 mm intervale..
a
su atvirkštiniais dantimis
Naujien
Nr. 28 119		
130 x 1,50 x 0,48 mm
12 vnt.
Kietų medžiagų (pvz., PERTINAX) pjovimui skirti peiliukai.
Standartiniai peiliukai. Nr.3: 36 dantys 25 mm intervale.
130 x 0,85 x 0,4 mm
Nr. 28 112

12 vnt.

Peiliukai smulkiais dantimis. Nr. 3: 41 dantis 25 mm intervale.
Nr. 28 113
130 x 0,75 x 0,36 mm
12 vnt.
Peiliukai labai smulkiais dantimis. Nr. 1: 50 dantų 25 mm intervale.
Nr. 28 114
130 x 0,6 x 0,3 mm		
12 vnt.
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460 mm galvutės aukštis. Ypatingai lengvos magnio pjovimo svirtys
(lyginant su aliuminio liejiniu). Tolygus darbas ir švarūs pjūviai.
Dviejų greičių staklės DS 460, skirtos darbui su peiliukais
Ypač svarbu: patogiai
reguliuojama rankena padeda
tiksliai įtvirtinti peiliuką.
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Staklės DS 460 turi galimybę
prijungti vakuuminio siurblio adapterį.
Tai užtikrina švarią darbo vietą.

Pastaba:
Idealiai kruopštumo reikalaujantiems
darbams tinkančias stakles DS 230/E rasite
psl. Nr. 45.

Tvirta konstrukcija: vibracijas slopinantis pagrindas iš plieno
liejinio, dengto milteline technologija. Stabilus darbas be vibracijų.
Magnio liejinio pjovimo sijos tiksliai įstatytos į guolius, todėl staklės
labai lengvos ir tvirtos, o darbo zona gerai matoma. Staklėse integruotas dulkių/drožlių nupūtimo antgalis ir vakuuminio siurblio prijungimo
adapteris.
Didelis pjovimo stalas pagamintas iš aliuminio liejinio (400 x 250 mm).
Peiliukas įstatomas paprastai – tiesiog atfiksuokite jį ir pastumkite
atgal (žr. dešinėje pusėje pateiktą aprašymą). Standartiniai peiliukai yra
įstatomo į užspaudžiamus peiliuko laikiklius. Tai užtikrina tikslų peiliuko
išlyginimą pjovimo sijos atžvilgiu. Staklėse taip pat galima naudoti peiliukus, kurie yra tvirtinami kaiščiais (be laikiklių). Dar viena labai svarbi
tokio tipo staklių savybė: patogiai reguliuojama rankena leidžia tiksliai
įtvirtinti peiliuką.
Pjovimo kampo nustatymas: nuo -5° iki 50° (žr. aprašymą dešinėje).
Staklėmis galima pjauti 60 mm storio medienos, 10 – 15 mm storio spalvotuosius metalus, stiklo pluoštu sutvirtintą plastiką, putą, gumą, odą ir
kamštį. Į komplekto sudėtį įeina 5 skirtingi peiliukai.
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Techniniai duomenys:
230 V. Galingas (205 W), 2 pavarų variklis be anglinių šepetėlių. Pjovimo rėmo aukštis 460 mm. Sūkiai: 900 arba 1.400 aps./min. Peiliuko
eiga 18 mm. Darbastalio matmenys: 400 x 250 mm. Maksimalus
pjaunamo ruošinio storis 65 mm. (Pjaunant 45° kampu 32 mm).
Matmenys: 580 x 320 x 300 mm. Svoris 20 kg.
Nr. 27 094

Peiliuko laikikliai, skirti staklėms DS 460 (viena
laikiklių pora įeina į staklių komplekto sudėtį).
Užspaudžiami laikikliai skirti standartinių peiliukų tvirtinimui. Tikslus peiliuko išlyginimas.
Nr. 27 096

2 vnt.

staklių svorį sumažina apie 40%

Modernus
sprendimas
(patentuotas)
leidžiantis peiliuką keisti paprastai: horizontalus staliukas yra atfiksuojamas ir nustumiamas 80 mm atgal. Tai leidžia patogiai pasiekti
apatinę pjovimo sijos dalį ir lengvai pakeisti
peiliuką (su laikikliais arba su kaiščiais).

Patentuoti peiliuko laikikliai, pasižymintys
didele fiksavimo galia, leidžia tiksliai sureguliuoti peiliuką. Darbastalio paviršiuje esančios
įdubos padeda tiksliai nustatyti atstumą tarp
peiliuko laikiklių.

Darbastalį galima paversti kampu (nuo -5° iki
50°). Pavertimo kampo skalėje yra dideli grioveliai (0°, 10°, 20°, 30° ir 45°). Taip pat yra galimybė
nustatyti kitokį pavertimo kampą ir atlikti tikslius
įstrižus pjūvius.

Spiralės formos peiliukai. 130 mm ilgio be skylių galuose.

Standartiniai peiliukai, tvirtinami kaiščiais. 127 mm:
Minkštos ir kietos medienos, plastiko ir kitų minkštų, didesnio storio ruošinių
pjovimui skirti peiliukai. Stambūs dantys (10 dantų 25 mm intervale):
2,61 x 0,51 mm
12 vnt.
Nr. 28 741
Ploniems minkštos ir kietos medienos bei plastiko ruošinių pjovimui
skirti peiliukai.
Standartiniai dantys (18 dantų 25 mm intervale): :
1,86 x 0,24 mm
12 vnt.
Nr. 28 743
Spalvotojo metalo, stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko, plastiko,
„Plexiglas“ ir medienos ruošinių pjovimui skirti peiliukai. Smulkūs
dantys (25 dantys 25 mm intervale):
1,76 x 0,25 mm
12 vnt.
Nr. 28 745

a

Naujien

Profesionalios stacionaraus siaurapjūklio geležtės
su atvirkštiniais dantimis
Švariems pjūviams išvengiant ruošinio apačios draskymo. Kietai ir
minkštai medienai.
Su kaiščiu. Standartiniai peiliukai, 14 dantų 25 mm atkarpoje.
Nr. 28 749		
12 vnt.
Be kaiščio. Peiliukai stambiais dantimis. 11 dantų 25 mm atkarpoje.
Nr. 28 119
130 x 1,5 x 0,48 mm		12 vnt.

Peiliukai skirti kietos ir minkštos medienos, plastiko, „PERSPEX“ ir
minkštų spalvotųjų metalų pjovimui. Stambūs dantys Nr. 9: 14 dantų
25 mm intervale.
Nr. 28 116
130 x 1,5 x 0,48 mm 12 vnt.
Standartiniai dantys.
Nr. 5: 17 dantų 25 mm intervale.
130 x 1,2 x 0,38 mm 12 vnt.
Nr. 28 117
Smulkūs dantys.
Nr. 3: 20dantų 25 mm intervale.
Nr. 28 118
130 x 0,8 x 0,34 mm 12 vnt.
Kietoms medžiagoms pjauti skirti peiliukai (pvz., „PERTINAX“).
Standartiniai dantys.
Nr. 3: 36 dantų 25 mm intervale.
130 x 0,85 x 0,4 mm 12 vnt.
Nr. 28 112
Smulkūs dantys.
Nr. 3: 41 dantys 25 mm intervale.
Nr. 28 113
130 x 0,75 x 0,36 mm 12 vnt.
Labai smulkūs dantys.
Nr. 1: 50 dantų 25 mm intervale.
Nr. 28 114
130 x 0,6 x 0,3 mm 12 vnt.
Spiralės formos peiliukai. 130 mm ilgio be skylių galuose.
Šio tipo peiliukai pjauna abiem kryptimis, todėl ruošinio nereikia
vartyti (tai ypač patogu dirbant su dideliais ruošiniais). Būtina 1,5 mm
skersmens skylė. Idealiai tinka plastiko, kietos ir minkštos medienos
pjovimui.
1,2 mm
12 vnt.
Nr. 28 747

2 greičių staklės DSH.
10.000 standartinių modelių su 400 mm pjovimo rėmu.
Pjovimo storis: 50 mm medienoje, 30 mm plastike, 10 mm
spalvotuose metaluose.
Staklės puikiai tinka „Plexiglas“, stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko, putos, gumos, odos ir kamščio pjovimui. Lieknas iš aliuminio lietas peiliuko rėmas užtikrina gerą matomumą iš viršaus.
Staklėse integruotas reguliuojamas nupūtimo antgalis. Tvirtas
aliumininis stalas (360 x 180 mm) gali būti paverstas iki 45°
kampu, todėl staklėmis galima atlikti įstrižus pjūvius. Staklių
pagrindas gaminamas iš plieno liejinio. Jis užtikrina staklių
stabilumą ir sugeria vibracijas. Į komplekto sudėtį įeina 5 peiliukai (stambiais ir smulkiais dantimis).
Techniniai duomenys: 230 V, 205 W. Galingas, 2 pavarų variklis be anglinių šepetėlių. Peiliuko judesių skaičius 900 arba
1.400 aps./min. Peiliuko eiga 19 mm. Ruošinio ilgis 400 mm.
Maksimalus pjūvio gylis 50 mm (45° kampu – 25 mm). Svoris:
apie 17 kg.
Nr. 28 092
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Staklės su tikslaus lygiagrečios atramos nustatymo (1/10 mm) varžtu, skirtos
apdirbimo. Reguliuojamo aukščio volframo karbido pjovimo diskas.Galimybė

Stalinės staklės FET
Tikslaus nustatymo
rankena, skirta
lygiagrečios
atramos
reguliavimui
1/10 mm
tikslumu.

Stalo prailginimas su
integruota papildoma
atrama.

Pastaba:
Mažesnės stalo staklių versijos
(KS 230) aprašymą rasite
psl. Nr. 44.

Pjovimo kampu atrama su aliuminine liniuote
ir reguliuojamu stabdžiu, skirtu vienodo ilgio ir
kampo elementų gamybai.

Siurbimo atvamzdis su siurblio
adapteriu, užtikrina švarą,
dirbant su staliniais diskiniais
pjūklais FET ir obliumi AH 80.

AH 80 ir DH 40: Mažiausias ir tiksliausias pasaulyje !
Paviršiaus obliavimo staklės AH 80

HSS plienas, 82 mm ilgio.
Nr. 27 046
2 vnt.
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Keičiami obliaus peiliai, skirti staklėms
AH 80

/
DM

Al l

Visa staklių rėmo konstrukcija gaminama iš aliuminio liejinio
su CNC apdirbtais tvirtinimais. Tai užtikrina švarų minkštos ir
kietos medienos apdirbimą be vibracijų.
Staklių pagrindą sudaro į guolius įstatytas obliaus blokas su
keičiamais HSS peiliais. Diržinė pavara ir specialios konstrukcijos, tyliai veikiantis, nuolatinės srovės variklis. Glotniai frezuotas darbastalio paviršius, kurio dešinė pusė yra reguliuojama
varžto pagalba. Reguliuojama lygiagreti atrama, kurią galima
paversti į abi puses (45° kampu, su skale). Praktiška apsauga,
netrukdanti darbui. Pagrindinis jungiklis su avarinio išjungimo funkcija
ir apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. Į komplektą įeina nusiurbimo jungtis ir
stūmimo lazdelė.
Techniniai duomenys:
230 V, 200 W, 50 / 60 Hz. Stalo matmenys: 400 x 80 mm. Obliavimo plotis 80
mm. Didžiausias obliavimo gylis 0,8 mm. Sūkiai 6.000 aps/min. Svoris 5,5 kg.
Izoliacijos klasė Nr. 1.
Nr. 27 044

tiksliems, tiesiems pjūviams, nereikalaujantiems baigiamojo
diską paversti iki 45° kampu.

Tiksliosios mechanikos meistrams, modelių surinkėjams, žaislų
gamintojams, architektams ir staliams skirtos staklės.
Staklės skirtos medienos, spalvotojo metalo, plastiko, „Plexiglas“, stiklo pluoštu sutvirtintų
plokščių, putos ir kitų medžiagų pjovimui. Konstrukcijos stabilumą užtikrina apkrovą gaunantys
komponentai, gaminami iš aliuminio liejinio.
Tiksliai reguliuojama ir stabili lygiagreti atrama suteikia keletą privalumų. Korekciją galima atlikti
1/10 mm tikslumu (atlikus apytikslį nustatymą). Naudojant kampo atramą, pjovimo disko aukščio
nustatymo funkciją ir iki 45° kampu paverčiamą stalą galima atlikti dvigubus įstrižus pjūvius.
Tyliai veikiantis, nuolatinės srovės variklis su dantyto diržo pavara. Pjovimo disko velenas įstatytas į
guolius. Pjovimo disko dantys dengti volframo karbidu (80 x 1,6 x 10 mm, 36T). Papildoma ruošinio
stūmimo lazdelė ir ABS gaubtas be griovelių, leidžiantis nustatyti mažą atstumą tarp disko ir stalo.

Non-slotted sawing cap cover of ABS
for tight tolerances between saw
blade and table (is slotted from below
by the FET saw blade). For cutting
very small parts.

Techniniai duomenys:
230 V, 7.000 aps./min. Įstrižo pjūvio iki 45° kampu galimybė. Stalo matmenys: 300 x 300 mm.
Pjovimo gylis: 1 – 22 mm. Galima naudoti pjovimo diskus, kurių skersmuo yra nuo 50 iki 85 mm (su 10 mm
skyle). Svoris apie 6 kg.
Table and drive can be lifted up and
supported like an engine bonnet. For
cleaning the device and easy saw blade
replacement.

Nr. 27 070

„Super-cut“
Ø 85 x 0,5 x 10 mm.
80 dantų.
Skirtas minkštai
ir kietai
medienai,
plastikui.

Volframo karbido diskas

Nr. 28 731

Nr. 28 732

Ø 80 x 1,6 x 10 mm, 36 dantys.
Skirtas balzai, fanerai,
minkštai ir kietai medienai,
POLIKARBONATOUI
plastikui, spalvotiesiems
metalams, stiklo pluoštu
sutvirtintoms plokštėms.

Specialus legiruotasis plienas
(HSS) Ø 80 x 1,1 x 10 mm,
250 dantų.Skirti spalvotajam
metalui, minkštai ir kietai
medienai, laminatui, stiklo
pluoštu sutvirtintam plastikui,
medienos plaušu sutvirtintam
plastikui ir kombinuotoms plokštėms.

Nr. 28 730

Deimantinis diskas
Ø 85 x 0,7 x 10 mm. D100
sluoksnis. Skirti keramikai,
porcelianui, plytelėms,
akmeniui, medienos
plaušu sutvirtintam
plastikui ir epoksidinių
lakštų daugiasluoksnei plokštei.

Nr. 28 735

Dvipusio obliavimo staklės DH 40
Visi apkrovomis veikiami komponentai yra gaminami iš aliuminio liejinio.
Ašys ir guolių lizdai yra tiksliai išfrezuoti.
Šie konstrukciniai sprendimai yra labai svarbūs siekiant užtikrinti glotnų minkštos
ir kietos medienos obliavimą be vibracijų. Tris ašis turintis stalas iš aliuminio liejinio
gali būti tiksliai reguliuojamas (1/10 mm tikslumu) nustatymo rankenėlės pagalba. Automatinė tiekimo sistema su apsauga nuo ruošinio atmetimo. Gruoblėtas
tiekimo ritinėlis su spyruokle tolygiai tiekia netgi netaisyklingos formos ruošinius.
Guma dengtas ištraukimo ritinėlis saugo ką tik apdirbtą ruošinio paviršių nuo
pažeidimų. Tikslus obliavimo blokas su HSS peiliais.
Techniniai duomenys:
230 V, 200 W, 50 / 60 Hz. Galima obliuoti iki 40 mm storio ruošinius, kurių plotis
gali būti iki 80 mm. Maksimalus obliavimo gylis 0,8 mm. Pjovimo disko sukimosi
greitis 6.000 aps./min. Tiekimo greitis 4,8 m/min. Stalo ilgis 232 mm. Svoris apie
8 kg.
Nr. 27 040

			

Keičiami peiliai

Peiliai skirti staklėms DH 40. Gaminami iš HSS plieno. Peilių ilgis 82 mm.
Nr. 27 042
1 pora.
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Tikslumo reikalaujantiems šlifavimo darbams ir galutinės apdailos darbams. Kintamas nuo 250 iki 800 aps./min. greitis. Pagaminta Europoje.

Diskinės šlifavimo staklės
TG 125/E

Staklės turi horizontalaus tvirtinimo C
formos spaustuvus, tačiau jos greitai gali
būti tvirtinamos ir vertikalioje padėtyje
(įrankių galandimo metu).

Vakuuminiam siurbliui skirtas
nusiurbimo adapteris.

Šlifavimo disko atrama (125 mm), pagaminta iš
aliuminio liejinio ir dengta silikono sluoksniu.
Tai leidžia lengvai pakeisti šlifavimo diskus.

Stalą galima paversti iki 50° kampu žemyn ir 10°
kampu aukštyn. Komplekte yra kampo
atrama, „C“ formos horizontalaus ir vertikalaus
tvirtinimo spaustuvai.

Staklės skirtos visų rūšių medienai, spalvotiesiems ir brangiesiems
metalams, plastikui (įskaitant ir „Plexiglas“ bei stiklo pluoštu
sutvirtintą plastiką) apdirbti.
Galingą pavarą ir tolygų darbą užtikrina subalansuotas variklis. Korpusas gaminamas iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido. Aliumininis
stalas gali būti paverstas žemyn iki 50° kampu, aukštyn iki 10° kampu.
Yra kampo atrama. Plokščias šlifavimo diskas gaminamas iš aliuminio
liejinio. Disko paviršius dengtas silikono sluoksniu. Tai leidžia lengvai
pakeisti šlifavimo popieriaus diską. Stakles patogu sandėliuoti ir naudoti, jas galima montuoti vertikalioje ir horizontalioje padėtyje. Dulkių
nusiurbimo jungtis ir vakuuminio siurblio adapteris užtikrina švarią
darbo vietą. Į komplekto sudėtį įeina po du skirtingo grūdėtumo diskus (80, 150 ir 240).
Techniniai duomenys:
230 V, 140 W, 50/60 Hz. Reguliuojami sūkiai: 1.150 – 3.600 aps./min.
Disko skersmuo 125 mm. Staliuko matmenys: 98 x 140 mm. Maksimalus šlifavimo aukštis: 62,5 mm. Staklių matmenys: 300 x 140 x 160 mm.
Svoris: apie 3 kg.
Nr. 27 060
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Abu staklių modeliai turi dulkių nusiurbimo
jungtį ir vakuuminio siurblio adapterį.
Tai užtikrina švarų darbą. Rekomenduojame
naudoti mūsų kompaktišką siurblį CW-matic
(žr. psl. Nr. 13) su integruota automatinio
jungiklio valdymo sistema. Siurblys veikia tik
tada, kai įjungiamos staklės. Išjungus stakles
siurblys išsijungia po 5 sekundžių.

Lipnūs, baltos spalvos korundo šlifavimo
diskai, skirti staklėms TG 125/E
Pramoninė kokybė. Diskai skirti minkštos ir kietos medienos,
drožlių plokštės, spalvotųjų metalų, plieno, plastiko, kamščio,
gumos ir mineralų šlifavimui. Skersmuo 125 mm. Į komplektą
įeina viena kvadrato formos silikono plėvelė, skirta disko
sandėliavimui ir pakartotiniam panaudojimui.
Nr. 28 160
Grūdėtumas 80
5 vnt.
Nr. 28 162
Grūdėtumas 150
5 vnt.
Nr. 28 164
Grūdėtumas 240
5 vnt.

Su 250 mm šlifavimo disku ir nuo 250 iki 750 aps./min.
reguliuojamu šlifavimo greičiu. Pagaminta Europoje.
Diskinės šlifavimo staklės TSG 250/E
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Staklės skirtos ilgų briaunų, galinių dalių,
užapvalinimų, įstrižainių šlifavimui. Darbo metu
galima tolygiai sukti ruošinį ir išgauti tikslius
paviršius skirtingose plokštumose.
Staklėmis galima apdirbti minkštą ir kietą medieną,
spalvotuosius metalus, plieną, plastiką, kamštį ir
gumą. Paprastoje naudoti
lentelėje yra nurodyti rekomenduojami staklių sūkiai
(priklausomai nuo apdirbamos
medžiagos).
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250 mm šlifavimo disko atrama, apdirbta deimantiniais
įrankiais. Du guoliai.

Tvirta konstrukcija:
Staklių korpusas gaminamas iš
aliuminio liejinio (nenaudojami plieno vamzdeliai ir skarda).
Frezuotas plokščias šlifavimo
disko padas turi silikono
dangos sluoksnį. Tai leidžia
baigus darbą nuo jo lengvai nuimti šlifavimo popieriaus diską. Į komplektą įeina
dvi papildomos kvadratinės
silikono plėvelės, sk ir tos
šlifavimo diskų sandėliavimui
ir pakartotiniam panaudojimui. Komplekte yra ir dulkių
nusiurbimo adapteris, skirtas vakuuminio siurblio
prijungimui, šlifavimo kampu atrama ir skirtingo
grūdėtumo šlifavimo diskai (2 x 80, 2 x 240).
Techniniai duomenys:
230 V. Dantyto diržo pavara (perdavimo santykis
7,3:1). Elektroninė sūkių reguliavimo sistema (250 –
750 m/min). Disko skersmuo 250 mm. Maksimalus
šlifavimo aukštis 135 mm. Stalo matmenys: 275 x 105
mm (paverčiamas į viršų 15°, į apačią 45° kampu).
Staklių matmenys be stalo: 330 x 280 x 230 mm.
Nr. 28 060

Lipnūs silicio karbido šlifavimo diskai,
skirti staklėms TSG 250/E

Lipnūs korundo šlifavimo diskai, skirti staklėms
TSG 250/E
Pramoninė kokybė. Diskai skirti minkštos ir kietos medienos, drožlių
plokštės, spalvotųjų metalų, plieno, plastiko, kamščio, gumos ir
mineralų šlifavimui. Skersmuo 250 mm. Į komplektą įeina viena kvadrato formos silikono plėvelė, skirta disko sandėliavimui ir pakartotiniam panaudojimui.
Nr. 28 970
Grūdėtumas 80
5 vnt. 
Nr. 28 972
Grūdėtumas 150
5 vnt. 
Nr. 28 974
Grūdėtumas 240
5 vnt. 

Diskai skirti spalvotųjų metalų, plieno, stiklo, PC plokščių, plastiko ir
keramikos šlifavimui. Disko skersmuo 250 mm. Į komplekto sudėtį
įeina silikono plėvelės, skirtos diskų sandėliavimui.
Nr. 28 976
Grūdėtumas 320		
5 vnt.

Lipni silikono plėvelė, skirta lengvam šlifavimo
diskų nuėmimui (Ø 250 mm)

Plėvelė skirta senesnės modifikacijos diskinėms šlifavimo staklėms
TG 250/E (gamintoms iki 2007 m, serijos Nr. iki 14190). Plėvelę reikia
užklijuoti ant aliumininio šlifavimo pado. Ta palengvina šlifavimo
popieriaus disko nuėmimą baigus darbą. Į komplektą įeina 4
kvadratinės silikono plokštelės, skirtos panaudotų šlifavimo diskų
sandėliavimui ir pakartotiniam jų panaudojimui.
Nr. 28 968
Rinkinys
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Idealūs pjūviai pliene, spalvotuose metaluose, medienoje ir plastike.
Naudojant deimantinę pjovimo juostą galima pjauti netgi stiklą ir keramiką.

MICRO juostinės pjovimo
staklės MBS 240/E

Tvirtas aliuminio liejinio korpusas (konstrukcijoje nenaudojami
plieniniai vamzdeliai ir skarda). Aliumininiai skriemuliai įstatyti į
dvigubus guolius. Tvirtas, glotniai frezuotas
stalas su įstrižo pjovimo grioveliu (ruošinį
galima pasukti iki 45° kampu ir atlikti tikslų
pjūvį) Pjovimo juostos kreipiančiųjų sistema
su trim guoliais, aukščio ir pločio reguliavimu. Galima naudoti skirtingo pločio pjovimo
juostas. Tyliai veikiantis, ilgaamžis, aukštos
kokybės, 230 V variklis suka dantyto diržo
pavarą. Elektroninė sūkių reguliavimo sistema leidžia atlikti labai tikslius
ir švarius pjūvius (pjūvio briaunų nereikia papildomai apdirbti).
Lentelėje yra pateikti rekomenduojami sūkiai (priklausomai nuo pjaunamos medžiagos). Pjovimo juosta (5 x
0,4 mm) idealiai tinka tiksliam darbui.
Jos pagalba galima atlikti mažo skersmens pjūvius.
Techniniai duomenys:
230 V. Reguliuojamas pjovimo greitis
nuo 180 iki 330 aps./min. (grįžtamojo
ryšio efektas). Pjovimo gylis – 150 mm,
maks. aukštis – 80 mm. 200 x 200 mm
stalas (pakeliamas nuo 0° iki 45°),
apytiksl. Svoris – 8 kg. Į komplektą įeina vienas 1.065 x 5 x 0,4 mm pjovimo
diskas, su 14 TPI (pjovimo dantų skaičius viename colyje).
Nr. 27 172

		

Pjovimo juostos kreipiančioji (žr. pav. viršuje)

		

Nr. 28 187				

Standartinė pjovimo juosta

Juosta gaminama iš grūdinto Švediško plieno. Smulkūs dantys (24 TPI).
Juosta skirta plieno ir žalvario pjovimui.
Nr. 28 174
1.065 x 5 x 0,4 mm
Tokia pat juosta, tik stambiais dantimis (14 TPI)
Nr. 28 176
1.065 x 5 x 0,4 mm

Siaurapjūklio pjovimo juosta (3,5 mm)

Iš specialaus grūdinto plieno, su indukcinio grūdinimo šiurkščiais dantimis
(14 TPI). Ypač tinka nedidelio spindulio pjūviams medienoje, spalvotajame
metale ir plastike atlikti.
Nr. 28 180
1.065 x 3,5 x 0,5 mm

Metalo kompozito pjovimo juosta

Juostos pagrindą sudaro specialiai apdirbtas plieno liejinys. Dantys
pagaminti iš dilimui atsparaus greitapjūvio plieno. Kintantis dantų
žingsnis (10 – 14 TPI). Idealiai tinka įvairių markių plieno, spalvotųjų
metalų ir nerūdijančio plieno pjovimui.
Nr. 28 172
1.065 x 6 x 0,6 mm 

Deimantinė pjovimo juosta

Juosta skirta akmens, keramikos, stiklo ir stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko
pjovimui.
Nr. 28 186
1.065 x 3 x 0,3 mm

Siūlinių pjūklelių juosta, ypač siaura (1,3 mm)
Pastaba:
TPI yra pjovimo juostos dantų skaičius viename colyje
(25 mm intervalas).
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Pagaminta iš specialaus grūdinto plieno, ypač mažo spindulio pjūviams
(10-ies dantų). Tinka visų tipų medienai, plastikui ir spalvotajam metalui.
Nr. 28 184
1.065 x 1,3 x 0,44 mm

Švarus, tikslus ir saugus spalvotųjų metalų,
plastiko ir medienos pjaustymas.
Skersinio pjovimo staklės KGS 80
Pastaba:
Mažesnių skersinio pjovimo staklių KG 50 aprašymą rasite
katalogo psl. Nr. 42. Šių staklių svoris yra tik 1,5 kg (vietoje
6 kg). Papildomi staklių KGS 80 pjovimo diskai yra aprašyti
psl. Nr. 49.
Patogi rankena su integruotu
jungikliu ir pjovimo galvutės
atfiksavimo mygtuku.
Horizontalia kryptimi judanti
pjovimo galvutė iki minimumo
sumažina atstumą nuo ruošinį
laikančių spaustuvų iki įkartos.
Tai užtikrina darbą be
vibracijų ir laisvumo.

Reguliuojama atrama
(iki 300 mm
atstumas).

Apvalus aliuminio liejinio stalas,
pasukamas į abi puses 45°
kampu. Išfrezuoti fiksavimo
grioveliai 15° intervalais.

Integruota tvirtinimo sistema su fiksavimo gnybtais. „V“ formos
grioveliai, skirti apvalių ruošinių fiksavimui. Priekinėje dalyje
esantis griovelis leidžia įtvirtinti smulkius ruošinius.

Pjovimas 90° kampu

Idealiai tinka skersiniams pjūviams atlikti: nustatymai atliekami
apvalaus stalo, o ne pjovimo galvutės pagalba.
Norint antrą ruošinio dalį nupjauti priešingu kampu ir išlaikyti tokį
pat ilgį, pakanka tiesiog perstumti horizontalios kreipiančiosios
atramą ir stalą pasukti 2 x 45° kampu. Galingas ir tyliai veikiantis
nuolatinės srovės variklis. Smulkių dantų diržo pavara užtikrina
didelės galios perdavimą. Į komplekto sudėtį įeina volframo dantis
turintis pjovimo diskas, skirtas spalvotųjų metalų, medienos ir
plastiko pjovimui (80 x 1,6 x 10 mm, 36 TPI).
Kiti techniniai duomenys:
230 V, 200 W, 50/60 Hz, 6.000 aps./min. Staklių pagrindą sudaro
stabilus apvalus stalas, gaminamas iš aliuminio liejinio. Stale yra
tvirtinimui skirti grioveliai. Stalo matmenys: 230 x 230 mm. Staklių
svoris 6 kg. Pjovimo parametrai pateikti šalia esančioje lentelėje.
Nr. 27 160 				

Ruošinys, mm

Pjovimas 45° kampu

Ruošinio plotis, Apvalus ruošinys, Ruošinys, mm
mm
mm

Ruošinio plotis,
mm

10

65

5

36

18

50

10

30

21

40

15

25

25

25

20

18

Ø max. 25

Apvalus ruošinys,
mm

Ø max. 20

Armuotas pjovimo diskas

Korundo rišančioji medžiaga. Diskas atsparus
įtrūkimams. Skirtas įvairių plieno lydinių,
nerūdijančio plieno ir spalvotųjų metalų pjovimui.
Taip pat galima naudoti medienos ir plastiko pjovimui.
Nr. 28 729
80 x 1 x 10 mm

Pjovimo diskas su volframo dantimis (36 TPI)

Didelis dantų skaičius užtikrina ypatingai švarius
balzos, faneros, minkštos medienos, stiklo pluoštu
sutvirtinto plastiko plokščių pjūvius. Taip pat galima
naudoti ir kietos medienos, polikarbonato, plastiko ir
aliuminio pjovimui.
Nr. 28 732
80 x 1,6 x 10 mm
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Tikslumo reikalaujantiems darbams: išgręžia net ir 0,5 mm angas.
Su 3-jų pakopų pavara. Pagaminta Europoje.
Stalinės gręžimo staklės TBM 220
Papildoma darbastalis KT 70 yra
aprašytas psl. Nr. 27
3 ašies pavaros keičiamos
plokščio diržo pagalba
užtikrina daugiau negu
trigubai didesnį sukimo
momentą, dirbant mažais
sūkiais.

Tiksliai reguliuojamas gręžimo
gylio ribotuvas.

Staklių spaustuvai MS 4 gaminami iš cinko
liejinio. Tai yra nepakeičiamas priedas,
smulkiau aprašytas psl. Nr. 26.

6 MICROMOT plieninės įvorės
įeina į komplekto sudėtį.

Glotniai frezuotas stalas, gaminamas iš aliuminio liejinio (220
x 120 mm) turi reguliuojamas atramas, skalę ir skyles su sriegiais, skirtas mini darbastalio KT 70 tvirtinimui.
Kieto plieno kolonėlė (20 x 340 mm). Reguliuojama atrama su skale.
Tvirta chromuoto plieno kolona (340 x 20 mm). Išskirtinai stabili
liejinio galvutė su VDE patvirtinimą turinčiu, 230 V, tyliai veikiančiu
ir ilgaamžiu varikliu. Galia yra perduodama aliumininių skriemulių
ir plokščio diržo pavaros pagalba. Trys ašies greičiai tris kartus padidina sukimo momentą (dirbant mažais sūkiais). Tiekimo svirtis turi
reguliuojamą gręžimo gylio skalę.
Techniniai duomenys:
230 V, 85 W, 50 / 60 Hz. Trys ašies greičiai: 1.800, 4.700, 8.500 aps./
min. Ypač aukštas rotacinis tikslumas. Eiga 30 mm. Atstumas nuo
kolonos iki galvutės ašies 140 mm. Į komplekto sudėtį įeina šešios
trijų įpjovų tikslios įvorės (1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 – 3,2 mm).
Sriegis 3/8". Svoris 3,3 kg.
Nr. 28 128

Griebtuvas
Griebtuvas skirtas grąžtams, kurių koto
skersmuo 0,5 – 6,5 mm. Maksimalūs sūkiai
10.000 aps./min. Pramoninė kokybė ir
ypač aukštas tikslumas.
Su 3/8" sriegiu, skirtu „MICROMOT“
gręžimo staklėms TBM 220.
Nr. 28 122
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Tikslaus apdirbimo, paprastai naudojami
spaustuvai su tikslia gnybtų skale:

Unikalus prietaisas. Pagaminta Europoje. Idealiai tinka tikslumo
reikalaujantiems darbams, dirbtuvėms
ir laboratorijoms.

Stalinės gręžimo staklės TBH
Šioms staklėms idealiai tinka universalus
darbastalis KT 150 (žr. psl. Nr. 74).

Pastaba:
Stalas ir gręžimo staklių sija yra gaminami iš aliuminio liejinio. Šie
komponentai yra glotniai apdirbti, atsparūs korozijai ir labai stabilūs.
Tvirtinimai ir tiekimo pavaros elementai yra gaminami moderniomis
CNC valdomomis staklėmis (tekinimas, gręžimas, frezavimas ir pan.).

Praktiškas aukščio
reguliavimas šone
esančios rankenos
ir dantyto pavaros
pagalba.

Praktiškas ir lengvai valdomas aukščio reguliavimas dantytos
pavaros pagalba.
Galingas, ilgaamžis nuolatinės srovės variklis. Ašies
judesį perduoda trijų diržų/skriemulių pavara, kuri
apie 6 kartus padidina sukimo momentą dirbant
mažais sūkiais.
Praktiškas gręžimo gylio indikatorius su reguliuojama
atrama. Staklių ašis įstatyta į tikslų guolį. Ašies
galvutės sriegis 1/2", skirtas pramoninės kokybės
griebtuvo tvirtinimui. Ašis su papildomu tvirtinimu,
skirtu plieninėms įvorėms (Nr. 28 200).
Techniniai duomenys:
230 V. Ašies sūkiai: 1.080, 2.400 ir 4.500 aps./min. Galvutės eiga
63 mm. Aukščio nustatymo rankenos eiga 70 mm. Atstumas nuo
kolonos iki ašies centro 140 mm. Darbastalio paviršius 200 x 200 mm.
Kolonos matmenys: 45 x 500 mm. Į įrankių laikiklį galima įstatyti iki
10 mm skersmens kotelį. Gręžinio pliene maksimalus skersmuo 10 mm.
Svoris: apie 10 kg.
Nr. 28 124 				

PRIMUS 75
Staklių pagrindas, pagamintas iš specialaus plieno lydinio, apdirbto
CNC staklėmis. Keičiami spaustuvo gnybtai. Glotniai frezuotas darbinis paviršius. Ašys su trapecijos formos sriegiais, skirtais paprastam
naudojimui netgi didelių ašinių apkrovų atveju. Gnybtų plotis 75 mm.
Gnybtų vidinės dalies plotis 65 mm. Atstumas nuo ilgo griovelio centro iki kito ilgo griovelio centro: 100 mm. Ilgi grioveliai: 80 x 11 mm.
Svoris 2,5 kg.
Nr. 20 392

PRIMUS 100
Gnybtų plotis 100 mm. Gnybtų vidinės dalies plotis 75 mm. Atstumas
nuo ilgo griovelio centro iki kito ilgo griovelio centro: 135 mm. Ilgi
grioveliai: 105 x 15 mm. Svoris 5 kg. Visi kiti techniniai duomenys yra
tokie pat, kaip ir modelio „PRIMUS 75“. 
Nr. 20 402

Stabilus, tvirtas ir glotniai frezuotas
darbastalis su „T“ formos grioveliais.

„T“ formos veržlių rinkinys, skirtas
PRIMUS“spaustuvams
2 „T“ formos veržlės, varžtai ir kiti būtini priedai, skirti gręžimo staliuko tvirtinimui ant staklių BFB 2000, KT 150 ir TBH.
Nr. 20 394

Įvorių rinkinys, skirtas staklėms TBH
Trijų įpjovų grūdintos įvorės (2,35; 3; 3,2; 4; 5 ir 6 mm).
Į komplektą įeina įvorės fiksavimo veržlė (M 17).
Rinkinys tiekiamas medinėje dėžutėje su užstumiamu dangteliu.
Nr. 28 200
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Specialus variklis be šepetėlių, skirtas 10 000–30 000 aps./min.
Su standartiniu 20 mm kakliuku ir 43 mm kakliuku (europinis standartas).

Universali frezavimo sistema UF/E

a

Naujien
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Išankstinis kintamo
greičio pasirinkimas.

Skaitmeninis greičio indikatorius.

Su CNC staklėmis.

Nereikalaujantis priežiūros,
nuolatinės srovės variklis be
šepetėlių, sukantis suklį nuo
10.000 iki 30.000 aps./min greičiu.

Tiksliai apdirbtas lieto aliuminio
korpusas su tiksliais rutulinių
guolių lizdais.

43 mm kakliukas (europinis standartas).
Su frezavimo / gręžimo įrankiu
BFB 2000 ant sudedamo stalo KT
150 (psl. Nr 74 ir 75).

Standartinis 20 mm „MICROMOT“
kakliukas.

Komplekte yra trys ER11 įvorės,
atitinkančios DIN/ISO standartą, kurių
dydžiai 2,5–3,2 mm (1/8 colio) ir 6 mm.

Su gręžimo stovu MB 200 ant
sudedamo stalo KT 70
(psl. Nr 26 ir 27).

230 V veikimas (nereikia papildomo valdiklio).
Išankstinis kintamo greičio pasirinkimas nuo 10.000 iki 30.000 aps./min ir skaitmeninis
greičio indikatorius. Patobulintas valdymas naudojant rotoriaus padėties ir greičio jutiklius garantuoja didelį sukimo momentą net ir dirbant mažesniu greičiu. Mašinos pagrindas
pagamintas iš lieto aliuminio su 20 mm „MICROMOT“ standartiniu kakliuku ir 43 mm (pagal europinį standartą) suklio kakliuku. Trigubas rutulinių guolių suklys užtikrina aukštą
koncentrinį tikslumą ir sklandų veikimą.
Techniniai duomenys:
230 V. 50/60 Hz. 10.000 – 30.000 aps/min. Svoris 1.200 g. Komplekte yra trys ER11 įvorės,
atitinkančios DIN/ISO standartą, kurių dydžiai 2,5–3,2 mm (1/8 colio) ir 6 mm
Nr. 20 200

Frezavimo antgalių rinkinys (2 – 5 mm)
„MICROMOT“ adapteris
smulkiomis frezomis FF 500/BL ir
FF 500/BL-CNC (psl. Nr 70).
56

Visų antgalių koteliai 6 mm skersmens. Frezų skersmuo: 2, 3, 4 ir 5
mm. Dvi vijos (pagal DIN 327). Frezos gaminamos iš HSS-Co5 plieno.
Medinėje dėžutėje su užstumiamu dangteliu.
Nr. 24 610 

Paprastas standartinio pjovimo kampo (118°) grąžtų
(3 – 13 mm skersmens) galandimas.
Bohrerschärfgerät 1

Grąžto galandimo staklės BSG 220

Galandimo procesas valdomas stumdomo staliuko pagalba.
Akmens atidengimas

Staliukas juda iš kairės į dešinę. Be
to, jo pagalba grąžtą galima pasukti
aplink savo ašį. Ši procedūra leidžia
išgauti tinkamą pjovimo kampą.
Tikslų tiekimą užtikrina keletas
staliuko tvirtinimo varžtų. Į komplekto sudėtį įeina ir baigiamojo
apdirbimo akmuo, užtikrinantis itin
aštrias pjovimo briaunas.

Kiti techniniai duomenys:
Korundo šlifavimo diskas: 50 x 13 mm. 230 V, 85 W. ABS korpusas su
tvirtinimo skylėmis. Svoris 1,7 kg. Lengvai suprantama naudojimo
instrukcija ir paprastai keičiamas diskas. Daugiau informacijos apie diskus rasite psl. Nr. 42.
Nr. 21 200				

Pastaba:
Grąžto galandimo įrankiu BSG 220 naudotis yra gana paprasta. Netgi
neturintis patirties asmuo juo gali tinkamai pagal DIN reikalavimus
pagaląsti spiralinį grąžtą. Norint tai padaryti, pirmiausia svarbu gerai
susipažinti su pridedama naudojimo instrukcija. Jeigu bandoma aštrinti
neperskaičius instrukcijos, rezultatas vargu ar bus patenkinamas.

Mažų grąžtų galandimo adapteriai
Šių adapterių pagalba, stakles BSG
220 galima naudoti grąžtams 1,5
– 3 mm galąsti. Komplektą sudaro
6 adapteriai: 1,5; 1,6; 2; 2,4; 2,5 ir 3
mm.
Priedai tiekiami medinėje dėžutėje
su užstumiamu dangteliu.
Nr. 21 232 

Presas MICRO-Press MP 120
Tikslus prietaisas tiksliajai mechanikai ir modeliams kurti: presuoti,
išspausti, kniedyti, įspausti, briaunoms apdirbti, strypams bei lakštams
lenkti. Lengvai formuojamoms medžiagoms įspausti, gofruoti bei
kraštams užlenkti.
5 cilindriniai štampavimo įrankiai (sukietintu paviršiumi), kurių skersmuo
3, 4, 5, 6 ir 8 mm. Po vieną pusapvalį 3 ir 9 mm skersmens profilį bei 60°
lygiašonė prizmė lakštiniam
metalui
lenkti.
Pagrindo
dalis – lengvai reguliuojama,
pasukama sukietinta plokštė,
turinti visas angas ir matricas,
kurių reikia pirmiau nurodytiems štampavimo įrankiams. Krumpliastiebis viename gale su 6 mm skyle,
skirtas naudoti 8 matricas pirmiau nurodytiems štampavimo įrankiams. 5
mm skylė kitame gale, skirta naudoti visiems parduodamiems kniedijimo
įrankiams. Spaudimo jėga – apie 1.000 N (100 kg). Maksimali krumpliastiebio eiga įstačius štampą pasiekiama, kai storis yra 65 mm, virš pasukamos
plokštės – 50 mm. Vientiso plieno svirtis siekia 120 mm. Pagrindo plokštė
pagaminta iš plieno, 80 x 190 mm storio, turinti 8 mm centravimo ir dvi tvirtinimo skyles. Sveria apie 2.800 g.
Nr. 27 200
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MICRO freza MF 70 ir MICRO kryžminis stalas KT 70 taip pat gali būti komplektuojamas su CNC (kompiuterizuotos skaitmeninės kontrolės) funkcija.

MICRO freza MF 70/CNC-ready
Vietoj valdymo rankenų rinkinio žingsniniai varikliai ašims X (skersinė), Y (išilginė) ir
Z (aukščio).
Naudingas naudotojams, kurie jau turi valdymo įtaisą ar nori pirkti jį iš vieno rinkoje
dirbančių pardavėjų. Žingsniniai varikliai ir nurodantysis jungiklis su 2,2 m prijungimo laidu.
Su atskirais standartiniais kištukais (SUB-D 9POL) ašims X, Y ir Z. Be CNC valdymo bloko, be
CNC programinės įrangos.
Kita techninė konstrukcija atitinka dešinėje siūlomą MICRO frezą MF 70.
Išimtis: didesnė griovelių formavimo vieta ir truputį ilgesnės judėjimo ašys X (skersinė) ir
Y (išilginė). Įskaitant MICROMOT įvores (iš grūdinto plieno su trimis įpjovomis), kiekvienas
vienetas 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 ir 3,2 mm. Komplekto sudėtyje yra ir pavaizduoti plieniniai
spaustuvai.
Techniniai duomenys:
230 V. 100 W. 50/60 Hz. veleno sūkiai 5.000 – 20.000/min. Formavimo vieta 250 x 70 mm.
Judėjimo ašys: X (skersinė) 150 mm, Y (išilginė) 70 mm, Z (aukščio) 70 mm. Žingsninių
variklių padala 0,005 mm. Bendras aukštis 370 mm. Svoris apie 7 kg.
Nr. 27 112

MICRO koordinačių stalas KT 70/CNC-ready

Pagaminta iš labai atsparaus sutankinto paviršiaus aliuminio,
kaip aprašyta dešinėje. Su dviem žingsniniais varikliais
X (skersinei) ir Y (išilginei ašims). Formavimo vieta ir
judėjimo ašys aprašytos prie įrankio MF 70/CNC-ready.
Nr. 27 114

MICRO frezavimo staklėms MF 70 ir stalui KT 70 skirta
dalinimo galvutė.
Priedas skirtas apvalių ruošinių apdirbimui, skylių formavimui, paviršių daugiabriauniuose ruošiniuose (4, 6 briaunų)
frezavimui ir pan.. Galvutės pagrinde
esantis nonijus užtikrina absoliutų
tikslumą. Tvirtinimo galimybės su
apverstais griebtuvo gnybtais: 1,5
– 32 (vidinis), 12 – 65 mm (išorinis).
Centrinės skylės skersmuo 11 mm
(naudojama apdirbant ilgesnius vertikalius ruošinius). Galvutė turi horizontalaus ir vertikalaus tvirtinimo skyles, staklėms MF 70 ir KT 70 tinkančias tvirtinimo veržles bei varžtus. Galvutės matmenys: 72 x 64 x 38 mm. Priedas tiekiamas
medinėje dėžutėje su užstumiamu dangteliu.
Nr. 24 264
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Tikslūs plieniniai spaustuvai PM 40
Glotniai frezuotas ir labai tikslus paviršius. Gnybtų plotis
46 mm. Užspaudimo plotis 34 mm. Bendras ilgis 70 mm.
Puikiai tinka tiksliam darbui su
MICROMOT frezavimo staklėmis MF
70 arba stalu KT 70.
Į komplekto sudėtį
įeina stumdomi
blokai ir fiksavimo
varžtai. Spaustuvai tiekiami medinėje dėžutėje.

Nr. 24 260

Nedidelis ir puikus prietaisas: tikslios frezavimo staklės, skirtos naudoti
laborantams, optikos specialistams, juvelyrams, elektrikams-modelių
gamintojams. Pagaminta Europoje.

MICRO frezavimo staklės MF 70
Tikslios vertikalios frezavimo staklės tiks net smulkiausiems
darbams. Ašies sūkiai: 5.000 – 20.000 aps./min.
Tolygiai reguliuojami
sūkiai (5.000 – 20.000
aps./min) leidžia
naudoti netgi pačius
mažiausius
frezavimo antgalius.

Frezavimo antgaliai
įstatomi į
MICROMOT“
sistemos įvores.

Į staklių komplekto sudėtį įeina plieniniai
spaustuvai su pakopiniais blokeliais.
Daugiau informacijos rasite psl. Nr. 27.

Stabilus aliuminis stalas. Abi ašys
turi reguliuojamas trapecijos formos
kreipiančiąsias.
Stabilus ketaus pagrindas.

Plieninės, grūdintos MICROMOT įvorės
su trim įpjovom (1 – 3,2 mm).
Nustatymo rankenos su reguliuojamomis skalėmis (1 apsisukimas
– 1 mm, 1 padala – 0,05 mm).
Staklės skirtos darbui su labai mažais frezavimo antgaliais.
Stabilus staklių padas pagamintas iš ketaus, vertikalios nukreipiančiosios ir kryžminės lentelės. Visose ašyse sandari, reguliuojama
kregždės uodegos formos nukreipiančioji. Strėlės korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, 24 polių subalansuotas nuolatinės srovės
variklis, kad dirbant dideliais sūkiais nebūtų vibracijos.
Šis stabilumas leidžia naudoti netgi mažiausius frezavimo antgalius.
Į komplekto sudėtį įeina trijų įpjovų grūdintos plieninės MICROMOT įvorės (1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 – 3,2 mm). Stalo paviršiuje yra 3
„T“ formos, MICROMOT standarto (12 x 6 x 5 mm) grioveliai. Visos
nustatymo rankenos turi reguliuojamas skales (1 apsisukimas – 1 mm,
1 padala – 0,05 mm).
Techniniai duomenys:
230 V, 100 W, 50 / 60 Hz. Ašies sūkiai: 5.000 – 20.000 aps./min. Stalas
(200 x 70 mm) su „X“ (134 mm) ir „Y“ (46 mm) ašies teikimu. Vertikalus tiekimas 80 mm. Pado matmenys: 130 x 225 mm. Bendras
aukštis 370 mm. Svoris apie 7 kg. Spaustuvai įeina į komplekto
sudėtį.
Nr. 27 110

Volframo frezavimo antgaliai
Su dviem spiraliniais grioveliais ir žuvies uodegos nutekinimu (įpjova iki centro). Leidžia
panirti į negręžtą ruošinį. Skirta ketui, kaliajam
ketui, plienui, lietam plienui, žalvariui, aliuminiui, stiklui, plastikui ir anglies pluoštui. Po
vieną 1-2 ir 3 mm vienetą.
Strypo skersmuo 3 mm. Taip pat galima įsigyti
atskirai (žiūrėti 31 puslapyje).
Nr. 27 116

3 vnt.
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Lengvas, stabilus ir tikslus. Dviejų diržų pavara ir papildoma elektroninė
5.000 aps./min. Tinkamiausias pjovimo greitis, parenkamas net ir smulkiau

Tikslios tekinimo staklės FD 150/E
Apdailai, išilginiam tekinimui, ištekinimui, kūginiam tekinimui, sriegio pjovimui ir gręžimui.
Komplekte 3 pirštų griebtuvas ir kartu besisukančiu centru.
/
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Atstumas tarp centrų 150 mm. Centro aukštis 55 mm. Centro aukštis per atramą 33 mm.

Staklių korpusas išlietas iš aliuminio su trapecijos formos kreipiančiosiomis.
Pagrindinė staklių ašis išlieta iš aliuminio. Specialios konstrukcijos, tyliai
veikiantis nuolatinės srovės variklis, 2 pakopų diržinė pavara ir papildoma elektroninė greičio reguliavimo sistema užtikrina didelę variklio galią
netgi dirbant mažais sūkiais (tekinant didelius ruošinius) ir tinkamą pjovimo greitį (apdirbant mažus ruošinius). Pagrindinis jungiklis turi avarinio stabdymo funkciją ir apsaugą nuo atsitiktinio įjungimo. Ašis įstatyta
tiksliuose guoliuose, kurių angos skersmuo 8,5 mm. Griebtuvas pritaikytas darbui su standartinėmis ER 11 tipo įvorėmis.
Trijų kumštelių griebtuvas: savaiminis centravimas su apverčiamais
kumšteliais, skirtas 1–50 mm skersmenims.
Iš aliuminio išlieta galinė dalis su ašimi ir centruojančiu smaigu
(tvirtinimas MK 0/trumpas).
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Atrama: perstumiama rankiniu būdu ir fiksuojama svirties pagalba.
Rotacinis greitos fiksacijos tekinimo įrankių tvirtinimo lizdas (6 x 6 mm).
Lizdas reguliuojamas viršutinės kreipiančiosios (60 mm, eiga Z) ir
skersinės sijos (40 mm, eiga X) pagalba. Viršutinės dalies kampo reguliavimas leidžia kūgius pasukti +/- 45° kampu. Nustatymo rankena su
reguliuojamu skalės žiedu (1 padala – 0,05 mm, 1 apsisukimas – 1 mm).
Kiti techniniai duomenys:
230 V, 50/60 Hz. Atstumas tarp centrų: 150 mm. Pasukimas: 55 mm.
Atstumas virš skersinės sijos: 33 mm. Skersinės sijos eiga (X): 40 mm.
Viršutinės sijos eiga (Z): 60 mm. Plieninis tekinimo įrankių tvirtinimo
lizdas: 6 x 6 mm. Ašies angos skersmuo: 8,5 mm. 2 pakopų diržinė pavara
su elektronine sūkių reguliavimo sistema; 1 pakopa: 800 – 2.800 aps./
min., 2 pakopa: 1.500 – 5.000 aps./min. Matmenys: 360 x 150 x 150 mm.
Svoris: 4,5 kg. Izoliacijos klasė Nr. 1.
Nr. 24 150

greičio kontrolė leidžia pasiekti iki
siems dirbiniams. Pagaminta Europoje.

4 kumštelių griebtuvas su
savaiminiu centravimu

a

Naujien

Naudojamas cilindrinių, kvadratinių
ar aštuonkampių ruošinių tvirtinimui.
Didelis tikslumas. Užveržimo intervalas su apverčiamais kumšteliais nuo
1 iki 50 mm skersmenimis.

6 dalių tekinimo įrankių rinkinys. Įrankiai
pagamint iš aukštos kokybės grūdinto kobalto
HSS plieno.
Angų
formavimo,
atskyrimo,
šiurkštaus ir glotnaus apdirbimo,
dešinės ir kairės pusės atpjovimo
peiliai.
Peilių matmenys: 6 x 6 x 65 mm. Peiliai skirti staklėms FD 150/E. Tiekiami
medinėje dėžutėje.

Nr. 24 158

Nr. 24 524

6 vnt. 

Grąžtų griebtuvas (0,5 – 6,5 mm).

Nr. 24 152

Pramoninės kokybės, aukšto tikslumo
griebtuvas (maksimalūs sūkiai 10.000
aps./min.). Į komplektą įeina kotas B 10 x
MK 0/trumpas. Griebtuvas skirtas tekinimo
staklėms FD 150/E.

Universalios ER 11 tipo įvorės
Aukšto tikslumo įvorės. Tvirtinimo angą galima suspausti iki
0,5 mm mažesnio už nominalų skersmenį(nereikia naudoti tarpinio dydžio įvorių). D – 11,5 mm. L – 18
mm. Į komplektą įeina šios įvorės (2 – 2,5
– 3 – 4 – 5 – 6 ir 7 mm) ir fiksavimo
varžtas (M16 x 1). Įvorės tinka staklių
FD 150/E pagrindinei ašiai. Įvorės tiekiamos medinėje dėžutėje.
Nr. 24 154

7 vnt.

Drožlių surinkimo lovelis su apsauga nuo taškymo,
skirtas staklėms FD 150/E
Iš 1,5 mm plieninės skardos, padengtos milteliniu būdu. Dėl
priekyje ir gale esančių nuožulnų lengvai valomas.
Tvirtinimo angos yra skirtos priveržti, kad nejudėtų staklės
FD 150/E. I 400 x P 165 x A 140 mm. Komplekto sudėtyje nėra
čia pavaizduotų tekinimo staklių.
Nr. 24 156
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Tikslaus tekinimo staklės PD 250/E. Nauja karta su sistemos priedais.

Apdailai, išilginiam ir kūginiam tekinimui, sriegių pjovimui. Apdirbti plieną, žalvarį, aliuminį
skirta tvirtinti gręžimo ir frezavimo įtaisus PF 230.
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Atstumas tarp centrų 250 mm. Centro aukštis 70 mm. Centro aukštis per atramą 43 mm.
Staklių rėmas: lietas su plačia, šlifuota prizmine nukreipiančiąja, kad
esant didelėms apkrovoms nebūtų vibracijos. Kitoje pusėje yra frezos
PF 230 tvirtinimo jungė. Uždengtas pavaros sraigtas.
Veleno galvutė: iš aliuminio lydinio. Tiksliai įstatytas pagrindinis
velenas (eiga be griebtuvo 1/100 mm) su 10,5 mm praleidimu. Griebtuvo pusėje 70 mm ir 14 mm gręžtinė tuščiavidurė anga. Tvirtinimas
MK 2. Sukamasis jungiklis, kuriuo įjungiamas automatinis tiekimas
per pavaros sraigtą (pasirinktinai 0,05 arba 0,1 mm/aps).
Galinė galvutė: iš aliuminio lydinio. Stalelis Ø 18 mm, išstumiamas
iki 30 mm. Su milimetrine skale, tvirtinimu MK 1 ir kartu besisukančiu
centru.
Atrama: išilginė sija iš cinko lydinio. Skersinė ir viršutinė sijos iš
plieno (60 arba 45 mm postūmis). Tekinimo įrankių, kurių dydis 8 x
8 mm, tvirtinimo lizdas.
Pavara: tylus nuolatinės srovės variklis su 3 pakopų diržine pavara,
skirta 300 – 900 ir 3.000 aps./min. sūkiams. Papildomas elektroninis
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sūkių reguliavimas, priklausomai nuo diržinės pavaros perdavimo, tolygiai nustatomas 100 – 300 arba 1.000/min. Sukimosi kryptis į kairę
ir į dešinę. Relės jungiklis su avarinio stabdymo funkcija ir apsauga
nuo įsijungimo.
Rotacinis griebtuvas: aukštos kokybės 3 pirštų griebtuvas pagal
DIN 6386 1-klasės (sukimosi tolerancija 0,04 mm). Pirštų įtempimo
diapazonas – 2 – 75 mm. Rotacinio griebtuvo apsauga su avariniu
išjungimu.
Rankinio valdymo rankena: iš aliuminio, reguliuojamas skalės
žiedas (1 padala = 0,05 mm, 1 apsisukimas = 1 mm).
Sriegių pjovimo įtaisas: su keičiamais peiliais svarbiausiems kairės
ir dešinės pusės sriegių žingsniams (0,5 – 0,625 – 0,7 – 0,75 – 0,8 – 1
– 1,25 – 1,5).
Kiti techniniai duomenys:
230 V. 50/60 Hz. Dydis L 560, T 270, H 170 mm. Svoris apie 12 kg.
Nr. 24 002

25/5000. Pagaminta Vokietijoje !

ir plastiką. Montavimo jungė,

a

Naujien

Atpjovimo peilis ir laikiklis

Naudojamas greito keitimo sistemoje PD 250/E. Naudojamas atskirti
gaminį nuo ruošinio tvirtinimo
detalės ir išpjovoms daryti. 12 x 3
x 85 mm matmenų HSS įrankis su
kobaltu.
Nr. 24 217

Atsarginė dalis įrankių laikikliui
(žr. aprašymą viršuje).
Nr. 24 554 

ER 20 įvorių griebtuvas: Ypatingai tiksliam
koncentriškumui. 2 – 10 mm. (DIN/ISO 15488).

Labai tiksliam apvalių detalių apdirbimui. Įvorių griebtuvas montuojamas vietoje rotacinio griebtuvo. Su 8 įvorėmis (2 – 2,5 – 3 – 4
– 5 – 6 – 8 ir 10 mm). Supakuotas medinėje dėžutėje.
Nr. 24 038

4 pirštų griebtuvas su atskirai reguliuojamais
pirštais
Įtempti kampuotus ir asimetriškus ruošinius. Įtempimo
diapazonas iki 80 mm.
Griebtuvas Ø 75 mm.
Nr. 24 036

Centrų fiksavimo įtaisas. Ypatingai tiksliems
didelio koncentriškumo darbams.
Komplekte:
1 diskinė plokštelė, 2 tvirti
centrai (MK 2 ir MK 1/trumpas)
ir 1 strypas (tekinimo širdis).
Supakuota į medinę dėžutę.
Nr. 24 014

Pramoninis griebtuvas su MK 1

Pastaba:
Parodyto įrankio komplekte nėra !

Skirtas tekinimo staklių PD
250/E galinei galvutei, kurios
įtempimas iki 10 mm.
Nr. 24 020

Daugiafunkcis tekinimo įrankių lizdas, lengvai
montuojamas !

Greitam plieno keitimui ir tiksliam nesudėtingam reguliavimui.
Su 2 tekinimo įrankių lizdais.
Nr. 24 026


Tekinimo įrankių
lizdo elementas
(atskiras)

Skirtas aukščiau nurodytam daugiafunkciam tekinimo
įrankių lizdui.
Nr. 24 024 vnt.

Liunetas ilgiems ruošiniams
Pirmiausia tekinimui. Taip pat
būtinas, kai galinė galvutė
negali „išlaikyti“ ruošinio.
Iki Ø 40 mm.

Nr. 24 010
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Tekinimo staklių sistema PD 250/E. Universali ir išplečiama.
Tikslumas pagamintas Vokietijoje.
Drožlių surinkimo lovelis su apsauga nuo taškymo, skirtas tekinimo staklės PD 250/E

Gaubtas gaminamas iš 1,5 mm storio skardos, padengtos miltelinės technologijos būdu. Priekinėje ir
galinėje dalyje esančios briaunos yra užapvalintos,
todėl valymas yra labai patogus. Gaubte yra paruošta
tvirtinimui skirta skylė ir atrama. Gaubto ilgis: 495
mm. Plotis: 215 mm. Aukštis: 150 mm. Tekinimo
staklės į komplektą neįeina.
I 550 x P 230 x A 175 mm
Nr. 24 008 skirtas frezai PD 250/E

Universali dalijimo galvutė UT 250. Tvirtinimui ant sudedamo stalo KT 150
ir frezavimo staklių FF 230 bei FF 500/BL.

Pastaba:
Parodyto įrankio komplekte nėra !

Tiksliam apskritų ruošinių apdirbimui. Naudojami gaminant
žvaigždutes, krumpliaračius, reketus, kumštelius ir kt.
Sliekinė pavara leidžia sukimą 360° kampu. Tiekimo reguliavimas rankiniu ratu su graduotu, nulinio reguliavimo ratuku (1 apsisukimas = 10°).
Įrenginys gali būti tvirtinamas horizontaliai arba vertikaliai. Sudedamiems
stalams, kurių atstumas tarp T įpjovų yra 45–60 mm. Dalomosios galvutės
jungė yra tokio paties dydžio, kaip ir pagrindinio PD 250/E tekinimo staklių
suklio, todėl gali būti montuojami 3 kumštelių griebtuvai (NR. 24 034) ir
4 kumštelių griebtuvai (NR. 24 036). Yra pagrindinė 100 mm skersmens
plokštė ir plieninių spaustukų rinkinys: du pakopiniai blokeliai ir du
spaustukai. Su atitinkamomis T formos veržlėmis, srieginiais strypais ir
veržlėmis. Supakuota į medinę dėžę.
Nr. 24 046

3 pirštų rotacinis griebtuvas, įtempiantis centre
(nėra pavaizduotos)
Panašus į tekinimo staklių PD 250/E (62 puslapyje) griebtuvą. Aukštos
kokybės laikiklis pagal DIN 8386, 1 klasės (koncentriškumas 0,04 mm).
Pirštų įtempimo diapazonas 2 – 75 mm. Tinka staklėms PD 250/E ir čia
siūlomam daliniam aparatui Nr. 24 044.
Nr. 24 034

Gręžimo ir frezavimo įtaisas PF 230
Jūsų turimas frezavimo PD 250/E ir naująsias PD 400/E
stakles paverčia kompleksišku apdirbimo centru.
Įskaitant kolonas (35 x 400 mm), jungę ir tvirtinimo varžtus
(staklių PD 250/E ir PD 400/E paviršius yra plokščiai
frezuotas).
Viršutinė tekinimo staklių sija pakeičiama staliuku (tiekiamas kartu), kurio matmenys yra 110 x 70 mm, turinčiu
3 „T“ formos griovelius (12 x 6 x 5 mm). Tekinimo staklės
tampa universaliomis, kurių galvutė gali judėti X ir Y
ašimis. Tekinimo/frezavimo staklių galvutė yra tokia pat
kaip ir staklių FF 230 (žr. psl. Nr. 65). Į komplektą įeina trys
įvorės (6, 8 ir 10 mm).
Nr. 24 104 
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Naujien

Maža ir tiksli apdirbimo sistema, skirta frezavimui, gręžimui ir
angų formavimui. Pagamintas Vokietijoje !
Frezavimo staklės FF 230
Rankinio valdymo rankena
aukščiui reguliuoti.
Staklių galvutę galima pasukti 360° kampu. Pasukimo kampas matomas ant skalės.
Aukštis nustatomas rankenėlės su reguliuojama skale
pagalba. Ta pati rankenėlė gali būti naudojama ir frezavimo antgalio teikimui (1 apsisukimas – 1 mm eiga).
Frezavimo metu veleną ir pagrindinę galvutę galima
užfiksuoti tam tikroje padėtyje. Galingas variklis suka
„V“ formos diržo pavarą ir užtikrina didelį sukimo
momentą netgi dirbant mažais sūkiais. Į komplektą
įeina 3 įvorės (6, 8 ir 10 mm). Tvirtame staliuke yra „T“
formos grioveliai, atitinkantys MICROMOT standartą
(12 x 6 x 5 mm).

„V“ formos diržo pavara
turi 6 skirtingus greičius
(280 – 2.200 min-1).

Tikslaus tiekimo
greičio reguliatorius į
komplektą neįeina.

Kiti techniniai duomenys:
230 V, 140 W, 50/60 Hz. Ašies sūkiai: 280, 550, 870,
1.200, 1.500 ir 2.200 aps./min. Eiga: 30 mm. Staliuko
matmenys: 270 x 80 mm. Kolonos matmenys: 35 x
400 mm. Eiga X ir Y ašies kryptimi: 170 x 65 mm. Maksimalus aukštis: 180 mm. Maksimalus gylis: 130 mm.
Bendras aukštis: 500 mm. Svoris: apie 17 kg.
Nr. 24 108			
Spaustuvai neįeina į komplekto sudėtį
(žr. psl. Nr. 72).

Pastaba:
Daugiau tekinimo ir frezavimo staklių priedėlių
bei priedų galite rasti puslapyje Nr. 72/73.
Svarbu !
Švariam frezavimui rekomenduojame ant
kolonos pritvirtinti veleną ir pagrindinę galvutę.
Staklių FF 230 atveju, tai paprasčiau atlikti
naudojant spaustuvą.

Universalus staliukas KT 230
Toks pat, kaip ir aprašytas viršuje. Į komplektą neįeina pagrindinė
galvutė ir kolona. 34 mm skersmens skylė. 34 mm skylė skirta
tvirtinti PF 230 frezavimo arba gręžimo galvutę (35 mm frezavimo
galvutės koto tvirtinimo dalies skersmuo yra sumažintas iki 34 mm).
Nr. 24 106 		
		

Penkių dalių įvorių rinkinys, skirtas staklėms
PF 230 ir FF 230, 5 dalių
Į komplektą įeina 2,4, 3, 3,2, 4 ir 5 mm įvorės, skirtos frezavimo
antgalių tvirtinimui. Įvorės tiekiamos medinėje dėžutėje su
užstumiamu dangčiu.
Nr. 24 144		
		

Rankinio valdymo rankenos
su reguliuojama skale
(1 apsisukimas – 1,5 mm,
1 padala – 0,05 mm).

Frezavimo staklėms PF 230 ir frezai FF 230 skirta
tiksli tiekimo pavara
Lengvai sumontuojama (pakanka keleto sekundžių).
Šį priedą galima naudoti kaip aukščio reguliatorių (vertikalioje
padėtyje) arba kaip tikslaus tiekimo pavarą (dirbant paverstoje
padėtyje). Ant pavaros yra reguliuojama skalė.
1 apsisukimas – 1,5 mm ašies
eiga. 1 padala – 0,05 mm.

Nr. 24 140
65

Tikslumas pagamintas Vokietijoje. Pagal DIN 8606.
Sistemos širdis – universali ir išplečiama.
Tikslios tekinimo staklės PD 400

Pastaba:
Sistemos PD 400 priedėliai ir antgaliai yra
pateikti lapuose Nr. 67/68.
Pagrindinis jungiklis su apsauga
nuo atsitiktinio įsijungimo ir
avarinio stabdymo funkcija.
Su pasukamu centru MK2 ir galinės
atramos griebtuvu.
Tikslus rotacinis
griebtuvas pagal DIN 6386
(Ø 100 mm).

Automatinio tiekimo
nustatymo rankenėlė.

Sukimosi krypties jungiklis
(pagal laikrodžio rodyklę/
išjungta/prieš laikrodžio
rodyklę).

Greito keitimo antgalių lizdas
su 2 laikikliais (su stabdžiu ir
aukščio reguliavimo galimybe).

Disko formos
valdymo rankena.

Atstumas tarp centrų 400 mm. Centro aukštis 85 mm. Centro aukštis per atramą 58 mm.
Plieno, žalvario, aliuminio ir plastiko apdirbimui. Apdailai, išilginiam
tekinimui, ištekinimui, kūginiam tekinimui, sriegio pjovimui.
Pasitelkę gausiai turimus priedus Jūs taip pat galite gręžti, frezuoti
ir pjauti griovelius.
Staklių rėmas: lietas su plačia, šlifuota prizmine nukreipiančiąja, kad
esant didelėms apkrovoms nebūtų vibracijos. Kitoje pusėje yra gręžimo
ir frezavimo įrankio PF 230 tvirtinimo jungė. Uždengtas pavaros sraigtas.
Veleno galvutė: iš aliuminio lydinio. Ne standartinis pagrindinis
velenas su dviem reguliuojamaisiais siaurėjančiais ritininiais guoliais ir
tvirtinimu MK 3 iš griebtuvo pusės. Veleno praleidimas 20,5 mm. Eiga
be griebtuvo 1/100 mm. Sukamasis jungiklis, kuriuo įjungiamas automatinis tiekimas per pavaros sraigtą (pasirinktinai 0,07 arba 0,14 mm /
aps.). Pavaros sraigtas su trapeciniu sriegiu (12 x 1,5 mm).
Galinė galvutė: iš aliuminio lydinio. Stalelis Ø 24 mm, išstumiamas iki
40 mm. Su milimetrine skale. Kartu besisukančiu centru MK 2 ir 10 mm
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dantytu griebtuvu (B 12 – tvirtinimas/MK 2).
Atrama: išilginė sija iš cinko lydinio. Skersinės (85 mm postūmis) ir
viršutinės (52 mm postūmis) sija iš plieno. Pasukama viršutinė sija skirta
kūginiam tekinimui (su laipsnių padalomis iki 45°). Daugiafunkcis tekinimo įrankių tvirtinimo lizdas ir du jo elementai, skirti greitam keitimui
ir lengvam aukščio reguliavimui.
Pavara: galingas dviejų greičių kondensatorinis variklis su papildoma
trijų pakopų diržine pavara. Veleno sūkių skaičius: 1 pakopos: 80 – 330 –
1.400/min. 2 pakopos: 160 – 660 ir 2.800 aps./min.
Tekinimo staklių griebtuvas: aukštos kokybės 3-jų kumštelių griebtuvas, atitinkantis 1 klasės reikalavimus pagal DIN 6386 (0,04 mm
koncentrinis tikslumas). Tvirtinimo galimybės: 3 – 100 mm (kiekvieną
komplektą sudaro išoriniai ir vidiniai kumšteliai). Į kiekvieną komplektą
įeina griebtuvo apsaugos įtaisas su apsauginiu išjungimo mechanizmu.

Staklių sistemai PD 400 skirti įstatomi įrankiai ir priedėliai yra
aprašyti Puslapiuose Nr. 68, 72 ir 73.
Įrankių lizdas

Į komplektą įeina du laikikliai. Greitai keičiami įrankiai ir
paprastas aukščio reguliavimas. Skirta tekinimo
įrankiams 10 x 10 mm.
Nr. 24 415		

Greito keitimo laikiklis
Įrankio laikiklis su dviem
reguliuojamais įdėklais
(standartinis komplektas).

Tinka staklių PD 400 įrankių tvirtinimo lizdui.
Nr. 24 416		

4 pirštų griebtuvas su nepriklausomai
reguliuojamais pirštais

Griebtuvas naudojamas nestandartinių ir
nesimetrinių ruošinių tvirtinimui. Kiekvienas
pirštas reguliuojamas atskirai, todėl ruošinio
centras gali būti nustatytas rankiniu būdu.
Apsukami pirštai gaminami iš grūdinto plieno. Griebtuvo skersmuo: 100 mm.
Nr. 24 410

Aliumininės rankenos su
reguliuojama plienine skale.

Skersai suveržtas, platus plieninis
pagrindas su prizmės formos grioveliais,
skirtais gaubtui ir galinei atramai.

4 pirštų, automatiškai
išsicentruojantis griebtuvas

4 pirštai negali būti reguliuojami nepriklausomai
(pvz., jie yra savaime išsicentruojantys). Griebtuvas
yra aukšto tikslumo. Griebtuvo skersmuo: 100 mm.

Nr. 24 408

Apsaugotas varžtas su 12 x 1,5
„Acme“ tipo sriegiu.

Pastaba:
Galima ir CNC tekinimo staklių PD 400
versija. Žr. psl. Nr. 71.

Savaime centruojantis 3-jų kumštelių
griebtuvas

Kumšteliai nėra atskirai reguliuojami, t. y. centruojasi savaime. Diapazonas – nuo 3 iki 100 mm
(po vieną komplektą vidinių ir išorinių kumštelių).
Identiškas liejimo staklių PD 400 griebtuvui.

Nr. 24 407
Rankinio valdymo rankena: iš aliuminio, su skalės žiedu nustatomu 0.
Skersinei ir viršutinei sijoms: 1 padala = 0,025 mm, 1 apsisukimas = 1 mm.
Galinei galvutei ir pavaros sraigtui: 1 padala = 0,05 mm, 1 apsisukimas = 1,5 mm
Greitas atramos reguliavimas: didele rankinio valdymo rankena per
ant korpuso pritvirtintą dantytą stovą.
Sriegių pjovimo įtaisas: kairės ir dešinės pusės sriegiams. Su
keičiamais peiliais 19 įvairių žingsnių (metrinis): 0,2 – 0,25 – 0,3 – 0,35
– 0,4 – 0,45 – 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,75 – 0,8 – 0,9 – 1 – 1,25 – 1,5 – 1,75 – 2 –
2,5 – 3 mm. Taip pat coliniams sriegiams 10 – 48.
Kiti techniniai duomenys:
230 V. 50/60 Hz. Dydis L 900, G 400, A 300 mm. Svoris apie 45 kg.
Variklio sunaudojama galia 870 W, našumas 550 W. Variklio sūkiai 1.400
/ 2.800 aps./min.

Pagrindinė plokštė ir spaustuvai

Nr. 24 400

Nr. 24 412

Plokštė yra tvirtinama vietoje standartinio griebtuvo. Idealiai tinka didelių ir nesimetrinių ruošinių
tvirtinimui. Skersmuo: 2 „T“ formos grioveliai.
Plokštė turi užspaudimo gnybtus. Ø 125 mm.
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Kruopščiai tekinimo sistemai PD 400 parinkti priedai,
skirti įvairiems frezavimo ir tekinimo darbams.

Stabilus liunetas ilgiems ruošiniams,
skirtas staklėms PD 400

Tekinimo staklėms PD 400 skirtas apsauginis gaubtas.

Gaubtas gaminamas iš 1,5 mm storio plieno skardos, dengtos milteliniu būdu. Suvirintas gaubtas saugo variklį. Gaubto tvirtinimo skylės yra paruoštos. Aušinimo skysčio
pratekėjimas neįmanomas. Gaubto ilgis: 800 mm. Plotis: 270 mm. Aukštis: 290 mm.
Nr. 24 402
				

Naudojamas kartu su staklėmis PD 400 tada, kai
reikia apdirbti ilgus ir plonus ruošinius. Laikiklis
tvirtinamas tiesiogiai į griovelius ir naudojamas tais
atvejais, kai nepakanka galinės atramos. Maksimalus skersmuo: 50 mm.
Nr. 24 404

Įvorių griebtuvas su įvorėmis, skirtas
staklėms PD 400

Tiksliam apvalių priedų naudojimui. Rinkinyje yra šios įvorės: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 ir
14 mm. Išcentrinis mušimas mažesnis už 0,02
mm – daug didesnis tikslumas (lyginant su
griebtuvu). Rinkinyje yra viena minkšta
įvorė, kurios skersmenį galima nustatyti
savarankiškai. Visos įvorės tvirtinamos vietoje pagrindinio griebtuvo. Įvorės tiekiamos
medinėje dėžutėje.
Nr. 24 419
rinkinys

Besisukantis liunetas, skirtas staklėms PD 400

Laikiklis tvirtinamas prie tekinimo staklių
vežimėlio. Nepakeičiamas apdirbant ilgus ir plonus ruošinius. Maksimalus skersmuo: 50 mm.
Nr. 24 406		

Frezavimo/gręžimo staklės PF 230
Šios frezavimo-gręžimo galvutės konstrukcija yra identiška mūsų gaminamam FF 230
modeliui. Skirta montuoti PD 400. Techninės PF 230 charakteristikos pateiktos psl. 64/65.
Nr. 24 104						
Centrų sukimo įtaisas, skirtas staklėms
PD 400

Idealiai tinka ypatingai tiksliam tekinimui. Tiekiamas kartu su 2 centrais (MK2 ir MK3 tipo), pavaros
plokšte (su 30 mm skyle) ir redukcinėmis įvorėmis
(30/20 mm ir 30/15 mm). Pavaros velenas su sriegiu
įsisuka į galvutės jungę ir pavaros plokštę. Tiekiama
medinėje dėžėje su atitraukiamu dangčiu.
Nr. 24 414		

Dantytas griebtuvas, 10 mm įtempimui.
Su įvore, skirta staklėms PF 230 PF 230,
FF 230, FF 500/BL.
Pramoninės kokybės, tačiau mažesnio tikslumo
(lyginant su įvorėmis). Su 10 mm adapteriu, kurį
galima įstatyti į 10 mm įvorę. Į komplektą įeina ir
griebtuvo
raktas.
Nr. 24 110
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Freza FF 500/BL
Variklis be šepetėlių su tiesioginės pavaros mechanizmu.
Pagaminta Vokietijoje.
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Galimybė pasirinkti kintamą greitį nuo 200 iki 4.000 aps./
min. išlaikant didelį tikslumą (0,05 mm). Skaitmeninė
greičio indikacija.
Sudėtingas valdymas pagal rotoriaus padėtį ir greičio daviklius
užtikrina didelį variklio galingumą naudojant dideles frezas
mažais variklio greičiais.
Vientisa kolona su dygių kreipiamosiomis. Frezos galvutė gali
būti pasukta į kairę arba dešinę 90° (su skale). Fiksuojama
griebtuvo įvorė yra paruošta tikslaus padavimo adapterio
montavimui (žr. žemiau). Įrankio laikiklis su įvairiomis
spyruoklinėmis įvorėmis ER 20: (DIN ISO 15488) pridedama po
vieną 6 – 8 – 10 ir 12 mm. Frezavimo galvutės aukščio reguliavimas rankračiu. Vientisas plokščiai frezuotas plieno kryžminis
stalas su 3 ištisinėmis MICROMOT standartinėmis „T“ formos
išdrožomis (12 x 6 x 5 mm). Visi 3 rankračiai turi indekso skales
(1 aps. = 2 mm).
Techniniai duomenys:
230 V. 400 W. 50/60 Hz. Griebtuvo greitis 200 – 4.000 aps./min.
Spindulys 125 mm. Įvorės eiga 30 mm. Kolona 120 x 100 x
430 mm. Stalas 400 x 125 mm. Perstūmimas vertikaliai (Z ašis)
220 mm, perstūmimas (X ašis) 310 mm, gylis (Y ašis) 100 mm.
Matmenys: Aukštis = 750 mm, plotis = 550 mm, gylis = 550 mm.
Svoris apie 47 kg.
Nr. 24 350
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Frezavimo metu
griebtuvo įvorė
gali būti
užfiksuota su
„T“ sraigtu.

Universalios ER 20 tipo įvorės

Frezavimo staklėms FF 500/BL. Kartu ir senesniems frezavimo/
gręžimo galvutės PF 400 (nuo gamybos Nr. 401-10910) ir frezavimo staklių FF 500 (nuo gamybos Nr. 5648) modeliams.
Aukštas koncentriškumo ir atkartojimo tikslumas. Gali būti
sumažintas iki 0,5 mm mažiau vardinio skersmens (vidutiniai
dydžiai nereikalingi). D = 21 mm, L = 31,5 mm. Pridedama
povieną 2,5 – 3 – 3,5 – 4 ir 5 mm. Tiekiama medinėje dėžėje su
atitraukiamu dangčiu.
Nr. 24 253

Tikslaus stūmimo įtaisas,
skirtas frezos FF 500 reguliavimui

1

Greitas ir paprastas montavimas. Sankabos
sistema leidžia atlikti tiekimą naudojant grąžto rankeną arba
nustatymo ratą. Nustatymo
ratas turi reguliuojamą skalę.
1 padala – 0,05 mm.

PROXXON frezavimo staklėms skirtas
apsauginis gaubtas

Gaubtas gaminamas iš 1,5 mm storio plieno
skardos, dengtos milteline technologija.
Gaubtas saugiai įtvirtinamas (tvirtinimo angos
yra paruoštos, naudojamos plieninės įvorės
užtikrina sujungimo sandarumą). Matmenys:
700 mm (ilgis) x 420 mm (plotis) x 40 mm
(aukštis).
Nr. 24 322

Pastaba:
Frezavimo staklės
FF 500/BL gali būti ir
kaip CNC (žr. 71 psl.)

Automatinis universalus padavimo mechanizmas AV/E
Tolygiam frezavimui. Galimybė perjungti į rankinį
valdymą.
FF 500/BL frezos X ašiai, kompaktiniam stalui KT 400 ir frezai FF 400.
Specialus nuolatinės srovės variklis su greičio kontrolės mechanizmu. Rankinė pavara su laisvos eigos funkcija ir dviem greičio lygiais: 1
lygis skirtas atlikti standartinį apdirbimą (20 – 65 mm/min.), o 2 lygis –
apdirbimą didesniu greičiu ar greitam perstūmimui X ašies kryptimi (75
– 260 mm/min.). Lengvai montuojamas ant kryžminio stalo dviem varžtais.
Techniniai duomenys: 230 V. 100 W. 50/60 Hz. Sukimosi greitis – nuo 10
iki 130 aps./min. Matmenys: aukštis – 120 mm, plotis – 170 mm, diametras
– 210 mm. Svoris – 3,5 kg. 1 klasės elektros izoliacija.
Nr. 24 326

Nr. 24 254

2

Pastaba:
Tvirtinimo griebtuvai, freza ir
ruošinys nėra įtraukti į pakuotės
sudėtį.

1

2
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FF 500/BL ir kitoms kompaktinės klasės tekinimo bei frezavimo
staklėms skirtas skaitmeninis pozicionavimo indikatorius.
Skaitmeninis pozicionavimo
indikatorius DA 3.1
Su dideliu daugiafunkciu ekranu, 3 stiklo matuokliai
(įskaitant po 1 jutiklį) ir tvirtinimo elementai.
Naudingas pakartotiniam apdirbimui: pageidaujant
antrasis atspirties taškas gali būti nustatytas ties nuliu.
Svarbiausios skaičiavimo funkcijos:
- tarpinės padėties apskaičiavimas ir parodymas
- pagrindiniai aritmetiniai veiksmai
- gręžimo padėties nustatymas bet kokiose tiesėse ir
kreivėse
- nuožulnių plokštumų frezavimas
- spindulių skirtingose plokštumose frezavimas
Techniniai duomenys:
110 – 230 V, 50/60 Hz skaitmeninis ekranas (265 x 182
x 48 mm). Stiklinės liniuotės, skirtos eigos atstumo
matavimui. Z ašies (vertikaliai) kryptimi: 220 mm. X
ašies kryptimi (skersai): 300 mm. Y ašies kryptimi (gylio
matavimas): 100 mm. 200 cm ilgio ekrano jungiamasis
kabelis su metaliniu šarvu.
Nr. 24 323

„MICROMOT“ adapteris
MICROMOT aukštų sūkių įrankių naudojimui kartu su
smulkiomis frezomis FF 500/BL ir FF 500/BL-CNC. Idealiai tinka naudoti kartu su mini frezavimo
staklėmis FF 500/CNC. Standartinė frezavimo galvutė yra pakeičiama adapteriu per keletą
sekundžių. 20 mm įvorės pagalba galima įtvirtinti visus MICROMOT 60 serijos, MICROMOT tikslaus
gręžimo/frezavimo profesionalių staklių FBS 240/E ir IBS/E antgalius. Šis adapteris ypač praverčia
tais atvejais, kai naudojami dideliu greičiu besisukantys frezavimo antgaliai (pvz., elektroninių
plokščių frezavimas) arba labai mažo skersmens grąžtai. Į komplektą įeina tvirtinimo varžtai.

Nr. 24 346

Universalus dalinimo stalas UT 400
Priedėlis skirtas tiksliam apvalių ruošinių apdirbimui.
Stalą galima tvirtinti horizontalioje arba vertikalioje padėtyje. Sliekinė pavara leidžia stalą
pasukti 360° kampu, todėl apskritimą galima padalinti daugiau negu į 100 dalių. Kartu tiekiamos 4 indekso plokštės: 27/42, 33/40, 34/39 ir 36/38. Stalas naudojamas krumpliaračių,
reduktorių ir pavarų, terkšlių, kumštelių ir kt. elementų gamybai (pagrindinė plokštė į komplekto sudėtį neįeina). Kūgis yra toks pat kaip ir tekinimo staklių pagrindinė ašis. Į komplekto
sudėtį įeina tvirtinimo varžtai ir veržlės, skirtos tvirtinimui prie MICROMOT standarto, „T“ formos
griovelių (12 x 6 x 5 mm). Priedėlis tiekiamas medinėje dėžutėje su užstumiamu dangteliu.
Nr. 24 421

Pastaba:
Galima ir dalinimo stalo UT 400 versija su CNC (modelis UT 400/CNC, Nr. 24 423).
Išsamus aprašymas pateiktas specialioje PROXXON CNC produkcijos brošiūroje, kurią galite
užsisakyti (Nr. 95 158 – vokiečių kalba ir Nr. 95 372 – anglų kalba) arba rasti mūsų
svetainėje adresu www.proxxon.com.
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CNC sistemos, pagamintos Vokietijoje.
Tikslumas su aukštu pakartojimo tikslumu !
Frezavimo staklės FF 500/BL-CNC
Į komplektą įeina CNC valdiklis ir lengvai naudojama programinė
įranga (veikia su WINDOWS® su RS 232 sąsaja).
Visos 3 ašys įstatytos į dvigubus ritinėlių guolius. 3 galingi pavaros varikliai. Dideli eigos atstumai: 290 mm (X ašies kryptimi), 100 mm (Y ašies
kryptimi) ir 200 mm (Z ašies kryptimi). Mechaninės dalies konstrukcija
yra beveik identiška mini frezavimo staklių FF 500 konstrukcijai (žr. psl.
Nr. 69).
Nr. 24 360

Frezavimo staklės Miller FF 500/BL-CNC-ready
Kaip čia aprašyta, tačiau be valdiklio ir programinės įrangos. Jungiamas prie
valdiklio su trimis standartiniais kištukais (SUB-D 9POL).
Nr. 24 364
Pastaba:
Pakopiniai spaustuvai, freza ir ruošinys į pristatymo pakuotę neįeina.

Pastaba:
Tekinimo staklėms PD 400/CNC ir mini frezavimo staklėms FF 500/BL-CNC
yra paruošta speciali brošiūra su detaliais aprašymais. Brošiūros užsakymo
numeris: 95 158 (Vokiečių kalba) arba 95 372 (Anglų kalba). Brošiūrą
galima rasti ir internetiniame puslapyje adresu www.proxxon.com.

Tekinimo staklės PD 400/CNC
Staklėse montuojamas CNC valdiklis ir paprastai
naudojama programinė įranga (veikia su
WINDOWS® operacine sistema).
Staklėse montuojami du galingi pavaros varikliai.
Ašys įstatytos į guolius. Mechaninės dalies konstrukcija yra beveik identiška PROXXON tekinimo staklių
PD 400 konstrukcijai (žr. psl. Nr. 66/67).
Nr. 24 500

Pastaba:
Šių įrankių išsamus aprašymas
pateiktas katalogo 58 puslapyje !

MICRO freza MF 70/CNC-ready
Naudingas naudotojams, kurie jau turi valdymo įtaisą ar nori
pirkti jį iš vieno rinkoje dirbančių pardavėjų. Su žingsniniais
varikliais ašims X, Y ir Z.

Galima įsigyti atskirai:
MICRO koordinačių stalas KT 70/CNC-ready
Su dviem žingsniniais varikliais, skirtais X (skersinei) ir Y (išilginei) ašims.
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Tekinimo staklių FD 150/E, PD 230/E, PD 250/E ,PD 400, FF 230 ir FF
Beveik visi priedai yra tiekiami medinėse dėžutėse, todėl juos patogu ir saugu sandėliuoti.
Frezavimo lanku priedas
Montuojamas vietoje tekinimo įrankių tvirtinimo lizdo ant skersinės sijos. Galima
išgauti įgaubtas ir išgaubtas formas, spindulius ar 3/4 kūgius su maks. 32 mm
spinduliu. Komplektuojamas su reguliuojamo aukščio laikikliu (gręžimo įrankio
galiukas reguliuojamas nuo 30 iki 45 mm
virš kryžminės atramos) ir skirtas naudoti
su FD 150/E, PD 250/E, PD 400 ir senesnio
modelio staklėmis PROXXON. Matmenys:
pagrindo plokštė – 67 x 50 mm, aukštis –
55 mm; į komplektą įeina ir 8 x 8 x 80 mm
pjoviklis apdailai. Medinėje dėžutėje su
užstumiamu dangteliu. 
Nr. 24 062

Rotacinių įrankių laikiklis, skirtas
tekinimo staklėms

Plieninis žingsninis spaustuvas

Pjovimo peilis su laikikliu

Idealaus stačiakampio formos. Galima tvirtinti kraštuose ir galuose. Tvirtinimo veržlės
ir varžtai atitinka „MICROMOT“ standarto „T“
formos griovelius (12 x 6 x 5 mm). Spaustuvai
tiekiami medinėje dėžutėje su užstumiamu
dangteliu.

Po 2 žingsninius elementų blokus ir
spaustuvus.
Du pakopiniai blokai ir spaustuvai. Į Su
tinkančiomis T veržlėmis ir jų tvirtinimo
varžtais pagal MICROMOT standartą (12 x 6
x 5 mm). Medinėje dėžutėje su užstumiamu
dangteliu.
Nr. 24 256
Iki 20 mm storio įrankiams
Nr. 24 257
Iki 35 mm storio įrankiams

Išoriniams sriegiams M 3 – 4 – 5 – 6 – 8 ir 10.
Su centravimo įvore Ø 10 mm tvirtinti tekinimo staklių griebtuvo galinėje galvutėje.
Pjaunant sriegius laikiklis laikomas ranka.
Komplektas supakuotas medinėje dėžutėje
su užstumiamu dangteliu.
Nr. 24 082 

PM 40

Tikslios prizmės

14 dalių lygiagrečių atramų rinkinys

MICROMOT iš plieno su 20 mm kakliuku.
Tiksliam IBS/E arba LBS/E grąžto šlifuoklio
įtempimui tekinimo staklių įrankių lizde.
Strypo matmenys 8 x 10 mm. Bendras ilgis
65 mm.
Nr. 24 098

Išfrezuoti iš plieno tikslūs spaustuvai.

Gnybtų plotis 46 mm. Užspaudimo plotis
34 mm. Bendras ilgis 70 mm.
Nr. 24 260

PM 60

Gnybtų plotis 60 mm. Užspaudimo plotis
42 mm. Bendras ilgis 100 mm.
Nr. 24 255 
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Įvairių ruošinių tvirtinimui.
Gaminamos iš grūdinto plieno. Tiksliai
nušlifuotos poromis. Su įpjovimais, tarpusavyje orientuotais 90° kampu. Matmenys: 50
x 30 x 30 mm. Stipri užspaudžianti apkaba su
tvirtinimo varžtu, skirta ruošinių fiksavimui.
Apkabos tiekiamos medinėje dėžutėje su
užstumiamu dangteliu.
Nr. 24 262

2 vnt.

(poromis).

Gręžimo, tekinimo ir frezavimo staklių
korekcijai.
Atramos gaminamos iš legiruoto, grūdinto
plieno (58 – 62 HRC). Atramų paklaida:
0,002 mm.
Po dvi vienodas 100 mm ilgio ir 8 mm storio
atramas: 10, 15, 20, 25, 30, 35 ir 40 mm aukščio.
Atramos tiekiamos medinėje dėžutėje.
Nr. 24 266

500/BL priedėliai ir priedai. 				
Frezavimo antgalių rinkinys (2 – 5 mm).

Aukštos kokybės, HSS grūdinto
plieno ir kobalto lydinio pjovimo
įrankiai

Visų antgalių koteliai 6 mm
skersmens. Frezų skersmuo: 2, 3, 4 ir 5 mm.
Dvi vijos (pagal DIN 327). Frezos gaminamos iš HSS-Co5
plieno. Medinėje dėžutėje su
užstumiamu dangteliu.
Nr. 24 610

Peilių su volframo plokštelėmis
rinkinys, skirtas staklėms PD 230/E,
PD 250/E ir PD 400.

Penkių dalių rinkinys

➀

Po vieną peilį, skirtą: griovelių formavimui, atskyrimui, baigiamajam apdirbimui, kairės ir dešinės pusės atpjovimui.
Medinėje dėžutėje su užstumiamu
dangteliu.

➁

Frezavimo antgalių rinkinys (6 – 10 mm)

➂

4 antgaliai (6, 7, 8 ir 10 mm skersmens). Keturios vijos (pagal DIN 844). Kotelių skersmuo 6 ir
10 mm. Gaminamos iš HSS-Co5 plieno.
Medinėje dėžutėje su užstumiamu dangteliu.
Nr. 24 620

Trijų dalių centravimo grąžtų rinkinys
Grąžtai gaminami iš HSS
plieno. DIN 333 (tipas A), 60°.
Centruojančių grąžtų rinkinys
(2, 2,5 ir 3,15 mm).

8 x 8 x 80 mm (skirta frezoms PD 230/E ir
PD 250/E)
Nr. 24 530 	
10 x 10 x 80 mm (tinka staklėms PD 400)
Nr. 24 550 

Nr. 24 630

Trijų dalių sriegių pjovimo rinkinys

Vienas išorinio sriegio pjovimui (60°,
metrinis), vienas vidinio sriegio pjovimui, vienas universalaus pjovimo peilis.
Medinėje dėžutėje su užstumiamu
dangteliu.

Briaunos nustatymo rinkinys

Priedai naudojami greitam ir tiksliam ruošinio
pradžios taško nustatymui, priklausomai
nuo tekinimo staklių ašies. Matmenys: 6 x 6 x
50 mm ir 6 x 5 x 75 mm. Medinėje dėžutėje su
užstumiamu dangteliu.
Nr. 24 434
		

8 x 8 x 80 mm (skirta frezoms PD 230/E ir
PD 250/E)
Nr. 24 540 
10 x 10 x 80 mm (tinka staklėms PD 400)
Nr. 24 552 


HSS angų formavimo peilių rinkinys
(6 dalių).

Naudojamas atskirti gaminį
nuo ruošinio tvirtinimo
detalės ir išpjovoms daryti.
12 x 3 x 85 mm matmenų
HSS įrankis su kobaltu.

a

Naujien

Naudojami PD 250/E greitojo keitimo sistemose.
Nr. 24 217

Atsarginė dalis įrankių laikikliui
(žr. aprašymą viršuje).
Nr. 24 554

Nr. 24 555
(skirta frezoms PD 230/E ir PD 250/E)
Nr. 24 556
(tinka staklėms PD 400).

Volframo plokštelės

Naudojamos su aukščiau aprašytais laikikliais.
Nr. 24 557 10 vnt. rinkinys.

Peilių su volframo karbido
plok-štelėmis rinkinys, su spinduli
kompensacija, skirtas PD 250/E
ir PD 400

a

Naujien

Atpjovimo peilis ir laikiklis

Naudojami PD 400 greitojo keitimo sistemose.
Nr. 24 417 

Trys laikikliai (90 mm ilgio).
1) Šiurkštaus apdirbimo.
2) Išilginio tekinimo.
3) 90 mm skylių formavimo juostai,
angoms nuo 12 mm.
Standartinės volframo plokštelės, 55°, lituotos. Į komplektą įeina trys laikikliai, trys
plokštelės, tvirtinimo varžtas ir TX 8 raktas.

60° vidinio (metrinio) sriegio peilis, 55°
vidinio sriegio peilis, 1,3 mm, 2,65 mm ir
4 mm peiliai. Koto skersmuo 6 mm, ilgis
95 mm. Peiliai yra statomi į laikiklį, kuris
tvirtinamas į staklių PD 230/E ir PD 250/E
arba PD 400 įrankių lizdą. Medinėje
dėžutėje su užstumiamu dangteliu.
Nr. 24 520 

Laikiklis palenktas 45° kampu į kairę 6 mm
skersmens cilindrinėms volframo karbido
plokštelėms. Ypač aukštai paviršiaus kokybei ir nedideliam paviršiaus šiurkštumui,
spindulių sukimui ir apvalių griovelių pjovimui. Komplekte yra dvi volframo karbido
plokštelės, du jų tvirtinimo varžtai ir TX 8
raktas.
8 x 8 x 60 mm (skirta PD 250/E)
Nr. 24 560
10 x 10 x 70 mm (skirta PD 400)
Nr. 24 562 

Volframo karbido plokštelės
(nėra pavaizduotos)

Laikikliams, kaip aprašyta pirmiau.
Nr 24 564 10 vnt. rinkinys.
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Universalus frezavimo ir gręžimo rinkinys: frezavimo/gręžimo staklės
BFB 2000. Darbastalis KT 150 ir frezavimo/gręžimo sistema BFW 40/E.

Frezavimo/gręžimo sistema BFW 40/E su valdikliu. Sūkiai 900 – 6.000 aps./min.
Trijų guolių inkaro sistema leidžia naudoti tiesioginio perdavimo
sistemą (nėra reduktoriaus).
Lieta aliuminio galvutė su 43 mm suklio kakleliu (europinis standartas). Didelis, patogus naudoti jungiklis su avarine funkcija.
Diagrama nurodo optimalų įvairių medžiagų frezavimo ir gręžimo
greitį. Energijos suvartojimas neviršija 250 W. Didelis sukimo
momentas, net esant mažesniam greičiui. Suklio greitis svyruoja
tarp 900 ir 6.000 aps./min. Trigubas pjovimas, sustiprintos įvorės

2,35 – 3 – 3,2 – 4 – 5 ir 6 mm, taip pat vienas fiksavimo kaištis ir
vienas veržliaraktis.
Kiti techniniai duomenys:
elektroninis dviejų pusperiodžių valdymo blokas, skirta 230 V, 40 V
nuolatinės srovės antrinei įtampai.
Nr. 20 165

Iš aliuminio lydinio išlietas darbastalis
KT 150
Su tiksliai išfrezuotais trapecijos formos grioveliais, todėl tinka
metalo apdirbimui.
Darbastalis skirtas griovelių formavimui, frezavimui, angų formavimui pliene, spalvotųjų metalų, plastiko ir medienos apdirbimui.
Kiekviena sija turi fiksavimo varžtą. Su reguliuojamomis trapecijos
formos kreipiančiosiomis, skirtomis laisvumo pašalinimui. Tiekimas
atliekamas 2 rankenų su reguliuojamomis skalėmis pagalba (1 apsisukimas – 2 mm, 1 padala – 0,05 mm). Darbastalio paviršius glotniai
frezuotas.
Trys MICROMOT standarto
„T“ formos grioveliai (12
x 6 x 5 mm). Apsauginis
gaubtas su paruoštomis
tvirtinimo skylėmis ir tvirtinimo varžtais. Praktiškas
spaustuvas su varžtu, naudojamas formuojant griovelius. Staliuko matmenys:
200 x 200 mm. Maksimali
eiga: 150 x 150 mm. Bendras ilgis: 75 mm. Svoris:
4,9 kg. Dešinėje pusėje esančiame paveikslėlyje matomi pakopiniai
spaustuvai neįeina į komplekto sudėtį.
Nr. 20 150
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BFB 2000,
žr. lape Nr. 75.

Aukšto tikslumo aliuminio liejinys,
su tiksliai išfrezuotomis trapecijos formos kreipiančiosiomis.

Frezavimo/gręžimo staklės BFB 2000, skirtos darbui su standartiniais grąžtais,
turinčiais 43 mm kakliuką.
Su skale.

Tiksliai svirties
pagalba reguliuojamas tiekimas.

Horizontali
padėtis.

Galvutę galima
paversti 90o kampu.

Galvutę galima paversti iki 90o kampu, todėl staklės yra labai
universalios.
Staklės gali būti naudojamos įstrižam gręžimui, frezavimui nenaudojant specialių antgalių ir įstrižų griovelių frezavimui.
Frezavimo metu galimas tikslus staklių galvutės teikimas. Galvutė
turi pavertimo kampo ir frezavimo gylio skales. Dantračių pavara
ir tiekimo rankena užtikrina patogų ir lengvą gręžimą. Gręžimo
kolonos skersmuo: 45 mm. Kolonos ilgis: 500 mm. Atstumas nuo
kolonos krašto iki įrankio centro: 140 mm. Eiga: 65 mm. Tvirtas, glotniai frezuotas darbastalis su dviem ištisiniais „MICROMOT“ standarto,
„T“ formos grioveliais (12 x 6 x 5 mm). Paprastas standartinių grąžtų
tvirtinimas 43 mm ašies įvorėje. Svoris: apie 6,5 kg.

Pvz.: griovelių
frezavimas.

Reguliuojama nulinė
padėtis, skirta tiksliam
tiekimui.

Frezuota reguliuojama trapecijos
formos kreipiančioji.

Tikslaus
tiekimo
svirtis.

Nr. 20 000
				

Pastaba:
Mūsų konstruktoriai pirmumą teikia slėgio veikiamo liejamam aliuminiui. Tai tauri, nerūdijanti, statiškai atspari medžiaga. Suleidimai ir
sijos apdorotos mūsų CNC valdomomis staklėmis (frezuotos, matuotos,
tekintos). Itin tikslu!

Pastaba:
56 puslapyje aprašyta nauja universali
frezavimo/gręžimo sistema UF/E, veikianti
10 000–30 000 aps./min greičiu.

Aiški ir ryškiai
matoma frezavimo gylio skalė.

Tvirtas, glotniai frezuotas
darbastalis si 2
MICROMOT standarto „T“
formos grioveliais
(12 x 6 x 5 mm).
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Lapo Nr.

3 – 15

Rankoje laikomi 230 V įrankiai

16 – 19

Rankoje laikomi 12 V įrankiai
ir transformatoriai

20 – 25

Rankoje laikomų įrankių priedai
(gręžtuvo stovas, lankstus velenas ir pan.)

15
26 – 29

Pramoniniai ir stomatologiniai
pjovimo/gręžimo antgaliai

30 – 35

Kiti tiksliam darbui skirti įrankiai ir priedai

36 – 37

Mažo ir vidutinio svorio staklės
(su priedais ir priedėliais)

38 – 55
57

Tekinimo ir frezavimo sistemos su priedais

56 – 73

Frezavimo/gręžimo sistemos su 43 mm įvore

74

Frezavimo/gręžimo sistemų su 43 mm įvore
priedėliai

75

, wittlich

Akumuliatoriniai įrankiai

2

106 PR

1101201

38 O

© by PROXXO

N S.A.

Gesamth

erstellun

g: © steinicke

1/202
NO 95

PROXXON GmbH
Industriepark Region Trier
Dieselstraße 3 - 7
DE-54343 Föhren
Tel.: +49(0) 65 02 - 93 17 - 0 • Fax +49(0) 65 02 - 93 17 - 200
E-Mail: export@proxxon.com • www.proxxon.com

Mes nuolat tobuliname savo gaminius, todėl pasiliekame sau teisę daryti techninius pakeitimus. Galimi netikslumai.

PROXXON INDUSTRIAL
rankinių prietaisų asortimentas
pristatomas atskirame 38-ių
puslapių kataloge, kurį galite
nemokamai gauti kreipdamiesi
kairėje pusėje nurodytu adresu.
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Matoma ir apčiuopiama kokybė.
Skirta technologijos entuziastams.

