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Performance Line

Poleg obširne standardne ponudbe plošč MAGNOS podjetje

SCHUNK s ploščami MAGNOS Performance Line na trg magnetne

vpenjalne tehnike s ploščami s kvadratnimi poli prvič vstopa s prav

posebnim zagonom.

Magnetne vpenjalne plošče MAGNOS Performance Line so do 40 %

ugodnejše kot primerljive plošče s kvadratnimi poli enake

kakovosti in moči prijemanja. Magnetne vpenjalne plošče MAGNOS

Performance Line so dobavljive v treh standardnih izvedbah (4 × 4,

4 × 6, 4 × 8 polov/velikost polov 50 × 50). Individualne prilagoditve

glede na stranko so omejene na standardni program.

S tehniko kvadratnih polov MAGNOS podjetje SCHUNK zagotavlja

idealno rešitev vpenjanja za strojno obdelavo in omogoča 5-

stransko obdelavo obdelovancev v enem vpetju.

Tehnika kvadratnih polov MAGNOS se lahko uporablja neodvisno od

sistema ter zagotavlja energijsko učinkovito in varno vpenjanje na

vseh običajnih rezkalnih, brusilnih in obdelovalnih strojih. Pri

feromagnetnih delih tehnika magnetnega vpenjanja poskrbi za

absolutno varen oprijem brez deformacij in tresljajev v le nekaj

sekundah. S tem se skrajša čas priprave, obvaruje orodje in doseže

največja kakovost pri obdelavi.

Magnos zagotavlja odločilne prednosti:

• 5-stranska obdelava obdelovancev v enem vpetju

• kar najkrajši čas priprave in večja storilnost

• vpenjanje obdelovanca s ploščo MAGNOS v nekaj sekundah

• daljša življenjska doba orodja in večja varnost pri
postopkih

• brez deformacij pri pazljivem vpenjanju obdelovanca

Performance Line
Vstop na trg s standardizacijo

Običajno vpenjanje MAGNOS
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Magnos zagotavlja odločilne prednosti:
S podaljški polov MAGNOS lahko odlično vpenjate obdelovance

poljubne strukture. Podaljški polov se optimalno prilagodijo

konturi obdelovanca – obdelovanec je podprt in stabilno nameščen

na podaljških za 5-stransko obdelavo z vseh strani.

Fiksni podaljški polov –
odlična podlaga za obdelovance

Fiksni podaljški polov MAGNOS zagotavljajo prilagoditev naležne

površine magnetnih vpenjalnih plošč obdelovancu in so idealni

za obdelavo gladkih ali že predhodno obdelanih obdelovancev.

Pomični podaljški polov EASYTURN –
za odlično prilagoditev, samodejno podporo in
varno vpenjanje

Pomični podaljški polov EASYTURN, razviti za plošče MAGNOS,

se z osnim pomikom optimalno prilagajajo neobdelanim in

neravnim ploskvam obdelovancev. Z aktivacijo plošče se utrdijo

in vpnejo s pomočjo magnetnega toka. Magnetna vpenjalna

sila se porazdeli po celotni površini obdelovanca in poskrbi za

oprijem brez deformacij.

Krmilna enota MAGNOS KSS 01

Vitka zasnova, optimizirana varnost – krmilna enota KSS

postavlja merila na področju namestitve in delovanja. Izboljšano

zaščito pri postopku zagotavljajo patentirana zaščita pred kratkimi

stiki in dva avtodiagnostična programa za jakost toka. Namestitev je

preprostejša zaradi kompaktne konstrukcije in feromagnetne

gumijaste površine na spodnji strani.

Prednost za vas: hitra določitev položaja – varen oprijem. 

Krmilna enota KSS 01 je na voljo v začetnem paketu in je dobavljiva

s kablom, 4-polnim vtičem in ročnim daljinskim upravljalnikom.

Vpenjalne plošče MAGNOS Performance Line se lahko po potrebi

uporabljajo z drugimi krmilnimi enotami.

Dodatna oprema za magnetne vpenjalne plošče
Performance Line

Vpenjalna plošča MAGNOS je deaktivirana Vpenjalna plošča MAGNOS je aktivirana

Obdelovanec Obdelovanec

1 2
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Fiksni podaljški polov

Pomični podaljški polov
EASYTURN
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Začetni paketi Performance Line!
Enkratni začetni paketi za vašo dodano vrednost – veljavno do 31. 12. 2018

+
Plošča s kvadratnimi poli

-30 %
Podaljški polov

Krmilna enota KSS 01

Distributer za Slovenijo: MB-NAKLO d.o.o.
Ulica Toma Zupana 16
SI - 4202 Naklo

Tel. +386-4-277-17-00
Faks +386-4-277-17-17
mb-naklo@mb-naklo.si
www.mb-naklo.si

Naročila sprejemamo na:
mb-naklo@mb-naklo.si • +386-4-277-17-00
Ta promocijska akcija velja v Sloveniji od tega trenutka do 31. 12. 2018 oziroma do razprodaje zalog. 
Vse cene so brez DDV. Akcije niso združljive z drugimi popusti.

Plošče s kvadratnimi poli Performance Line vklj. s krmilno enoto KSS 01

Zagotovite si dodatnih 30 odstotkov popusta na vse podaljške polov.

D
[mm]

Š
[mm]

V
[mm]

Teža
[kg]

Število polov
50 × 50

Osnovna cena
[EUR]

Št. izdelka

Začetni paket 1 MFR-A1 370 × 370 370 370 52 45 25 2.195,00 40105250

Začetni paket 2 MFR-A1 580 × 370 580 370 52 80 40 2.995,00 40105251

Začetni paket 3 MFR-A1 800 × 370 800 370 52 110 50 3.495,00 40105252

Začetni paket 4 MFR-A1 800 × 450 800 450 52 135 60 3.995,00 40105253

Najmanjša debelina materiala 10 mm. Najmanjša velikost obdelovanca: 10.000 mm2 (100 mm × 1001 mm)!

» Performance Line zagotavlja ceno na svetovni ravni«
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