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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Imadła maszynowe i Akcesoria

Wykonanie: Wersja długa, korpus z żeliwa wysokogatunkowego.
Wymienne szczęki do mocowania frezowane i oszlifowane, jedna
szczęka gładka, druga wyposażona w podłużne i poprzeczne rowki
pryzmatyczne. Obie szczęki z powierzchnią nakładczą do mocowania
płaskich elementów. Z uniwersalną możliwością mocowania w 
otworach podłużnych. Z uchwytem 6-kątnym i otworem na przetyczkę.

Zastosowanie: Do mocowania elementów na wiertarkach. 
Dodatkowo idealne do mocowania elementów na maszynach
 pomiarowych.

0080              80                       70                  110               4
0100              100                       110                  140               9
0125              125                       130                  165               15
0160              160                       225                  210               29

     nr            szerokość      3807      rozpiętość   rozstaw otworów  ciężar
  zam.            szczęk                                szczęk        do mocowania         
                        mm                                    mm                  mm               kg

Precyzyjne imadło maszynowe do wiertarek

Wykonanie: Obsługa jedną ręką przez mimośród, korpus z żeliwa
specjalnego. Wymienne szczęki do mocowania frezowane i oszlifowane,
jedna szczęka gładka, druga wyposażona w podłużne i poprzeczne
rowki pryzmatyczne. Obie szczęki z powierzchnią nakładczą do moco-
wania płaskich elementów. Uniwersalne możliwości mocowania dzięki
szczelinom mocującym i długim otworom. Z uchwytem 6-kątnym i
otworem na przetyczkę.

Zastosowanie: Do łatwego i szybkiego mocowania elementów na
 wiertarkach. Dodatkowo idealne do mocowania elementów na
 maszynach pomiarowych.

0100              100                       80                  140               13
0125              125                       125                  160               21

Precyzyjne imadło maszynowe do wiertarek

Wykonanie: Duży zakres mocowania, korpus z odlewu specjalnego.
Wymienne szczęki mocujące są hartowane, oszlifowane i czernione,
jedna ze szczęk jest gładka, druga wyposażona w pryzmatyczne rowki
podłużne i poprzeczne. Obie szczęki z powierzchnią nakładczą do moco-
wania płaskich elementów. Uniwersalne możliwości mocowania dzięki
szczelinom mocującym i długim otworom. Z wetkniętą przetyczką.

Zastosowanie: Do mocowania elementów na wiertarkach. Dodatkowo
idealne do mocowania elementów na maszynach pomiarowych.

Informacja dodatkowa: Napęd kątowy na zapytanie.

1110              110                       130                 140              9,5
1135              135                       160                 170              13,5
1160              160                       220                 210              25,0

     nr            szerokość      3809      rozpiętość   rozstaw otworów  ciężar
  zam.            szczęk                                szczęk        do mocowania         
                        mm                                    mm                  mm               kg

     nr            szerokość      3810      rozpiętość   rozstaw otworów   ciężar
  zam.            szczęk                                szczęk       do mocowania          
                        mm                                    mm                  mm                kg

Precyzyjne imadło maszynowe do wiertarek

Wykonanie: Korpus odlewany. Wymienne szczęki mocujące są harto-
wane, oszlifowane i czernione, jedna ze szczęk jest gładka, druga wypo-
sażona w pryzmatyczne rowki podłużne i poprzeczne. Obie szczęki z
powierzchnią nakładczą do mocowania płaskich elementów. Łączna
długość przy otwieraniu pozostaje niezmieniona, ponieważ poruszające
się wrzeciono jest chronione w uchwycie. Uniwersalne możliwości
mocowania dzięki szczelinom mocującym i długim otworom. 
Z uchwytem antypoślizgowym.

Zastosowanie: Do mocowania elementów na wiertarkach. Dodatkowo
idealne do mocowania elementów na maszynach pomiarowych.

0085              80                          70                  105               3,6
0100              100                       92                  125               4,3
0120              120                       110                  150               6,3
0150              150                       125                  170               8,1

     nr            szerokość      3805      rozpiętość   rozstaw otworów  ciężar
  zam.            szczęk                                szczęk        do mocowania         
                        mm                                    mm                  mm               kg

41,80
55,30
75,00

134,50
(328)

101,00
170,50
257,50
431,00

(328)

274,50
413,00

(328)

258,00
338,00
539,00

(331)

Imadło maszynowe do wiertarek
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Imadła maszynowe i akcesoria

Wykonanie: Korpus z żeliwa specjalnego. Wymienne szczęki mocujące
są hartowane, oszlifowane i czernione, jedna ze szczęk jest gładka,
druga wyposażona w pryzmatyczne rowki podłużne i poprzeczne.
Szczęki przestawiane są mechanicznie. Do łączenia całego zakresu
mocowania stosowana jest korba. Wrzeciono jest ukryte, a tym samym
chronione jest przez brudem i wiórami.

Zawartość zestawu: Imadło maszynowe RS z korbą.

Zastosowanie: Do szybkiego mocowania elementów na wiertarkach.
Najlepiej nadają się do produkcji seryjnej.

Informacja dodatkowa: Płyta obrotowa, patrz (nr zam. 3825),
szczęki zamienne patrz 
(nr zam. 3840, 3841 i 3842).

0092                 1                                           92                       85                         31,6                      1800                          362                    12,0
0113                 2                                           113                       105                         31,6                      2500                          423                    13,5
0135                 3                                           135                       125                         39,6                      3500                          510                    25,0
0160                 4                                           160                       145                         49,6                      4500                          575                    40,0

     nr             wymiary                3823         szerokość szczęk   rozpiętość szczęk      wysokość szczęk      siła mocująca      długość przy otwarciu     ciężar
  zam.                                                                           mm                       mm                          mm                       daN                           mm                      kg

Mechaniczne imadło maszynowe RS

Wykonanie: Powierzchnie styku z oszlifowaną krawędzią nakładczą i
podziałką stopniową. Imadło mocowane jest na płycie obrotowej za
pomocą śrub mocujących i wpustów przestawnych.

Zawartość zestawu: Standardowa płyta obrotowa z wymaganymi
 śrubami mocującymi i wpustami przesuwnymi.

Zastosowanie: Do imadeł maszynowych RS (nr zam. 3823).

0006              1 + 2                                        242                     134,5                         30                         14                         28                         7,5
0011                 3                                           280                     162,0                         30                         14                         28                         11,0
0016                 4                                           340                     201,0                         34                         18                         28                         18,0

     nr           do rozmiaru             3825                     A                           B                              C                           D                           V                         ciężar
  zam.                                                                           mm                       mm                          mm                       mm                       mm                          kg

Standardowa płyta obrotowa

Wykonanie: Niska, mocna konstrukcja, korpus z żeliwa specjalnego.
Wymienne szczęki mocujące są hartowane, oszlifowane i czernione,
jedna ze szczęk jest gładka, druga wyposażona w pryzmatyczne rowki
podłużne i poprzeczne. Szczęki przestawiane są mechanicznie. Do
łączenia całego zakresu mocowania stosowana jest korba. Wrzeciono
jest ukryte, a tym samym chronione przez brudem i wiórami. 
Z mocowaniem centrycznym, boczne prowadnice umożliwiają 
łatwe i dokładne ustawienie imadła.

Zastosowanie: Do frezowania i strugania form, nacinania i tworzenia
wszelkiego rodzaju wpustów. Dzięki centrycznemu mocowaniu
 możliwe są różne szerokości elementów bez wpływu na środkowe
położenie elementów.

Informacja dodatkowa: Płyta obrotowa patrz (nr zam. 3830),
szczęki zamienne, patrz 
(nr zam. 3840, 3841 i 3842).

0113               2                                         113                    110                    31,6                   1500                   358                   93,5                  12,4
0135               3                                       135                    140                    39,6                   2200                   408                   106,0                  19,0
0160               4                                      160                    180                    49,6                   2400                   495                   124,5                  31,0
0200               5                                      200                    300                    62,6                   2500                   655                   142,5                  52,0
0250               6                                      250                    400                    62,6                   2800                   767                   148,5                  71,0

     nr           wymiary              3828              szerokość           rozpiętość           wysokość                 siła                  długość             wysokość               ciężar
  zam.                                                                     szczęk                 szczęk                 szczęk              mocująca         przy otwarciu
                                                                                 mm                     mm                     mm                     daN                    mm                     mm                      kg

Precyzyjne imadło maszynowe NC, RKZM

386,00
468,00
597,00
753,00

(331)

261,00
309,00
387,00

(331)

676,00
816,00

1.065,00
1.596,00
1.940,00

(331)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Imadło maszynowe mechaniczno-hydrauliczne

Imadła maszynowe i akcesoria

Wykonanie: Korpus stalowy, wszystkie elementy zużywające się są
 hartowane i oszlifowane. Z szybką regulacją zakresu mocowania przez
przestawienie trzpienia dystansowego. Duża i pewna siła mocowania,
duża powtarzalność dzięki stałej sile mocowania w każdym procesie.
Wytrzymałe i niewymagające konserwacji wrzeciona, samoczynne
 zaciskanie w zespole hydraulicznym, dzięki wbudowanym sprężynom
talerzowym. Wstępna nastawa siły naprężania z układem blokady do
mechanicznego naprężania wstępnego pakietów elementów obrabia-
nych, samohamujące przenoszenie siły. Szybka wymiana, ekonomiczny
zespół hydrauliczny.

Zastosowanie: Do stosowania w centrach
obróbkowych i maszynach narzędziowych
o dużej dokładności pracy.

Informacja dodatkowa: Płyta obrotowa,
patrz (nr zam. 3834), szczęki zamienne
patrz (nr zam. 3840, 3841 i 3842).

Wykonanie: Powierzchnie styku szlifowane z naniesioną podziałką
stopniową. Imadło mocowane jest za pomocą śrub z wpustem T i
nakrętek na płycie obrotowej.

Zawartość zestawu: Płytę obrotową z wymaganymi śrubami z
 wpustami T i z nakrętkami.

Zastosowanie: Do imadła centrycznego (nr zam. 3828).

0006            2                       245             113              25               11              190             M10             20°               25°                28              5,0
0011            3                       295             133              27               13              225             M10             18°               48°                38              8,0
0016            4                       345             154              30               17              275             M16             15°               40°                38              11,5
0021            5                       450             173              30               17              350             M16             15°               45°                38              16,5
0026            6                       450             192              30               17              350             M16             15°               45°                38              17,3

     nr      do rozmiaru   3830            A                  B                  C                  D                ∅ E                P                  T                  U                  V              ciężar
  zam.                                                  mm              mm              mm              mm              mm                                                                           mm               kg

Standardowa płyta obrotowa do imadeł

0113                 1                                        113                       170                         31,6                       583                      3000                        24
0135                 2                                        135                       220                         39,6                       681                      4000                        39
0160                 3                                        160                       310                         49,6                       817                      5000                        60

Wykonanie: Powierzchnie styku szlifowane z naniesioną podziałką
stopniową. W zestawie śruby do mocowania imadła na płycie
 obrotowej.

Zawartość zestawu: Wszystkie wymagane śruby.

Zastosowanie: Do imadeł maszynowych (nr zam. 3832).

0006               1                                         242                   134,5                    30                      14                     M12                     28                     7,5
0011               2                                         280                   162,0                    30                      14                     M12                     28                     11,0
0016               3                                         340                   201,0                    34                      18                     M16                     28                     18,0

     nr         do rozmiaru           3834                     A                        B                         C                        D                         P                         V                     ciężar
  zam.                                                                       mm                     mm                     mm                     mm                                               mm                      kg

Standardowa płyta obrotowa do imadeł 3832

     nr             wymiary                3832         szerokość szczęk   rozpiętość szczęk      wysokość szczęk       długość przy         siła mocująca                ciężar
  zam.                                                                                                                                                                   otwarciu
                                                                                     mm                       mm                          mm                       mm                       daN                          kg

287,00
339,00
435,00
538,00
544,00

(331)

1.299,00
1.604,00
2.122,00

(328)

258,00
320,00
361,00

(328)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Imadła maszynowe i akcesoria

Wykonanie: Korpus i szczęki stalowe, hartowane (60 HRC) i oszlifo wane.
Zakres tolerancji w obrębie 0,02 mm. Możliwość przestawiania szczęk 
do przytrzymywania w pozycji dolnej. Mocowanie na otworach siatki lub
szczękach.

Zastosowanie: Do stosowania w centrach obróbkowych i w maszynach
narzędziowych o dużej dokładności pracy.

Informacja dodatkowa: Płyta obrotowa na zapytanie.

1125                  125                                                   150                              40                            401                            30                            13,0
1152                  150                                                   200                              50                            487                            50                            25,5
1153                  150                                                   300                              50                            587                            50                            29,0
1175                  175                                                 400                              60                            701                            60                            42,0

     nr          szerokość szczęk               3836             rozpiętość szczęk         wysokość szczęk       długość całkowita         siła mocująca                   ciężar
  zam.                   mm                                                                mm                             mm                            mm                             kN                              kg

Precyzyjne imadło mechaniczne

Wykonanie: Zacisk mechaniczno-hydrauliczny poprzez korbę obrotową.
Korpus stalowy, szczęka stała monolityczna, kuta w matrycy, wszystkie
elementy zużywające się zwłaszcza prowadnice szczęk są hartowane i
oszlifowane. Wąska konstrukcja umożliwia ergonomiczne mocowanie
obok siebie. Precyzyjne określanie wysokości – na życzenie na poziome
± 0,01 mm. Układ blokowy do wstępnego mocowania elementów.
Samoczynne zaciskanie w zespole hydraulicznym, dzięki wbudowanym
sprężynom talerzowym. Z możliwością mocowania od strony pods-
tawy, z boku lub od czoła (mocowanie od czoła z kątownikiem pod-
pierającym). Sprężyna gazowa zabezpiecza odblokowaną szczękę przed
opadaniem. Szybka regulacja zakresu mocowania za pomocą trzpienia
dystansowego. Wersja wykonania krótkiej szczęki ruchomej (stalowej)
zapewnia krótką konstrukcję nawet przy maksymalnej rozwartości. Na
stałej i ruchomej szczęce można zamocować dodatkowo szczęki stop-
niowe (patrz akcesoria) lub specjalne szczęki profilowane. Wytrzymałe
prowadnice płaskie szczęki ruchomej. Wrzeciono napędowe chronione
jest przed zabrudzeniem i wiórami.

Zastosowanie: Do uniwersalnego stosowania we frezarkach i centrach
obróbkowych.

0092                    1                                                   92                             100                           490                          2500                          15,5
0113                    2                                                   113                             170                           583                          3000                          24
0135                    3                                                   135                             220                           681                          4000                          39
0160                    4                                                   160                             310                           817                          5000                          60

     nr                 wymiary                      3838             szerokość szczęk        rozpiętość szczęk      długość całkowita         siła mocująca                   ciężar
  zam.                                                                                         mm                             mm                            mm                           daN                             kg

Kompaktowe imadło mechaniczno-hydrauliczne NC typu RBA

0092              1                                                             92
0113              2                                                      113
0135              3                                                      135
0160              4                                                    160
0200              5                                                           200
0250              6                                                         250

      
     nr        do rozmiaru      3840         3841       3842     szerokość 
  zam.                                                                                                   szczęk
                                                                                           para             mm

Szczęki dociskowe do imadeł maszynowych
RS/UZ/RBA

Wykonanie: Do imadeł maszynowych RS (nr zam. 3823),
UZ (nr zam. 3828) i RBA (nr zam. 3838).
Szczęka normalna (typu SGN) oszlifowana gładko. 
Jedna strona gładka, druga strona rowkowana.

3840

3840

Wykonanie: Do imadeł maszynowych RS (nr zam. 3823),
UZ (nr zam. 3828) i RBA (nr zam. 3838).
Szczęka pryzmatyczna typu SPR. 
Pryzmaty oszlifowane poziomo i pionowo, hartowane.
Do łączenia ze szczęką normalną SGN (nr zam. 3840) 
do dokładnego pozycjonowania elementów.

3841

3841

Wykonanie: Do imadeł maszynowych RS (nr zam. 3823),
UZ (nr zam. 3828) i RBA (nr zam. 3838).
Szczęka pryzmatyczna i normalna (typ SBO) z nakładką 
do elementów. Niehartowana i czerniona.

3842

3842

Informacja dodatkowa: Szczęki stopniowe, patrz. (nr zam. 3840, 3841
i 3842), szczęki profilowane i napędy kontowe na zapytanie

1.905,00
2.076,00
2.339,00
3.164,00

(332)

22,00
22,20
34,70
48,90
80,50

146,00
(332)

55,20
65,90
77,20

107,00
158,00
195,00

(332)

–
52,20
65,90
85,30

–
–

(332)

568,50
671,00
789,50

1.029,00
(336)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Imadła maszynowe i akcesoria

Wykonanie: System mocowania mechaniczno-mechaniczny z
przełożeniem siły, aktywacja ręczna, możliwość mocowania poziomo,
pionowo lub bocznie. Stabilny korpus podstawowy z żeliwa, wszystkie
prowadnice z każdej strony hartowane i oszlifowane, suwaki mocujące z
wpustami poprzecznymi hartowane z każdej strony, powierzchnie funk-
cyjne oszlifowane. Wrzeciono napędowe wyposażone w regulator
wstępnej siły mocowania. Powierzchnie mocowania do łap mocujących i
stabilne zabezpieczenie przeciwwiórowe zapobiegają wnikaniu wiórów
do wnętrza korpusu. Otwory gwintowane do mocowania wszystkich
płaskich szczęk mocujących do szerokości szczęki 125/160 mm oraz
gwint do mocowania przekładni kątowej. Gniazda smarowe z dwóch

stron do smarowania wszystkich komponentów
 ulegających zużyciu.

Zawartość zestawu: Kompaktowe imadło RKE ze stałą i
ruchomą szczęką stopniowaną.

Zastosowanie: Idealne do stosowania w centrach obrób-
kowych. Kolumna mocująca
DUO umożliwia czołowe
mocowanie dwóch
imadeł kompak-
towych NC,
przylgnia do
przylgni.

Informacja
dodatkowa: Łapa
mocująca i wkładka
 wpustowa patrz (nr zam. 3851).0125            125                           40                216              41

0160            160                           50                320              79

     nr          szerokość       3844         wysokość      rozpiętość       ciężar
  zam.          szczęk                                     szczęk            szczęk
                      mm                                         mm                mm               kg

N Precyzyjne imadło maszynowe kompaktowe NC RKE

Wykonanie: System mocowania do wielkości 92 mechaniczno-
hydrauliczny (od wielkości 125 mechaniczno-mechaniczny) z
przełożeniem siły, aktywacja ręczna. Stabilne stalowe urządzenie
podstawowe, wszystkie prowadnice hartowane z każdej strony i oszlifo-
wane, suwaki mocujące z wpustami poprzecznymi hartowane z każdej
strony, powierzchnie funkcyjne oszlifowane. Wrzeciono napędowe
wyposażone w regulator wstępnej siły mocowania. Powierzchnie moco-
wania do łap mocujących i stabilne zabezpieczenie przeciwwiórowe
zapobiegają wnikaniu wiórów do wnętrza korpusu. Otwory gwintowane
do mocowania wszystkich płaskich szczęk mocujących do szerokości
szczęki 125/160 mm i gwint do mocowania przekładni kątowej. Gniaz-

da smarowe z dwóch stron do smarowania wszystkich
komponentów ulegających zużyciu.

Zawartość zestawu: Kompaktowe imadło RKE-L ze stałą
i ruchomą szczęką stopniowaną.

Zastosowanie: Idealne do stosowania w centrach
 obróbkowych. Możliwość mocowania od  podstawy.

Informacja dodatkowa:
Łapa mocująca i 
wkładka wpustowa 
patrz
(nr zam. 3851).

Precyzyjne imadło maszynowe kompaktowe NC RKE-L

1092            92                           32                138              15
2125            125                           40                216              41
4160            160                           50                320              79
6200            200                           60                315              85

     nr          szerokość       3845         wysokość      rozpiętość       ciężar
  zam.          szczęk                                     szczęk            szczęk
                      mm                                         mm                mm               kg

2.477,00
4.049,00

(333)

1.762,00
2.095,00
3.188,00
3.367,00

(333)

prowadnic i gwintów wrzeciona.

Zawartość zestawu: Kompaktowe imadło 
NC FKS ze stałą i ruchomą
szczęką stopniowaną.

Zastosowanie:
Idealne do stoso-
wania w centrach
obróbkowych.
Możliwość moco-
wania od pods-
tawy.

Informacja dodatkowa:
Łapa mocująca i wkładka wpustowa
patrz (nr zam. 3851).1125            125                           40                216              41

     nr          szerokość       3845         wysokość      rozpiętość       ciężar
  zam.          szczęk                                     szczęk            szczęk
                      mm                                         mm                mm               kg

Imadło kompaktowe NC FKS

1.749,00
(001)

Wykonanie: System mocowania mechaniczno-mechaniczn. Stabilny
korpus podstawowy z żeliwa hartowany i oszlifowany z każdej strony,
suwaki mocujące z wpustami poprzecznymi oszlifowane z każdej strony,
powierzchnie funkcyjne hartowane. Ze stałą i ruchomą szczęką stopnio-
waną, odwracane, hartowane i oszlifowane. Powierzchnie mocowania
do łap mocujących i stabilne zabezpieczenie przeciwwiórowe
 zapobiegają wnikaniu wiórów do wnętrza korpusu.

Zawartość zestawu: Kompaktowe imadło NC ze szczękami
 stopniowanymi.

Zastosowanie: Idealne do stosowania w frezarkach i centrach
 obróbkowych.

Informacja
 dodatkowa: Łapa
mocująca i wkładka
wpustowa patrz 
(nr zam. 3851).

0000                    125                                                           40                                0–216                                40                                    41
0002                    160                                                           50                                0–320                                60                                    79

     nr            szerokość szczęk                   3858                    wysokość szczęk             rozpiętość szczęk                siła mocująca                         ciężar
  zam.                     mm                                                                          mm                                  mm                                   kN                                    kg

Kompaktowe imadło maszynowe NC RKG-L

1.763,00
2.902,00

(333)

Wykonanie: System mocowania mechaniczno-mechaniczny z
przełożeniem siły, aktywacja ręczna. Stabilne stalowe urządzenie
podstawowe, wszystkie prowadnice hartowane z każdej strony i oszlifo-
wane, suwaki mocujące z wpustami poprzecznymi hartowane z każdej
strony, powierzchnie funkcyjne oszlifowane. Wrzeciono napędowe
wyposażone w regulator wstępnej siły mocowania. Powierzchnie moco-
wania z łapami i stabilną osłoną przeciwwiórową, chroniącą przed
 wnikaniem wiórów do wnętrza korpusu. Gniazda smarowe umieszczone
z dwóch stron umożliwiają smarowanie wszystkich zużywających się

◊
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Imadła maszynowe i akcesoria

Akcesoria do imadeł RKE/RKE-L/RKE-LV

0005                              wydłużenie rozwartości mocowania (zakres mocowania do maks. 630 mm)*                                            
0010                                                                              napęd kątowy 90°                                                                                            
0125                                                  szczęki stopniowane o szerokości 125 mm (zestaw)                                                                 
0130                                                                               płyta podstawy**                                                                                              

    nr                                                                           wyposażenie dodatkowe                                                                                      3846
  zam.                                                                                                                                                                                                                

Wykonanie: Do imadeł kompaktowych NC.

Zastosowanie: Do mocowania od strony czołowej i od podstawy.

0120                                                         12                                                        
0140                                                         14                                                        
0160                                                         16                                                        
0180                                                         18                                                        
0200                                                         20                                                        
0220                                                         22                                                        

     nr                                             do rowków teowych                                       3851
  zam.                                                                                                                            

Łapy mocujące do imadła kompaktowego NC

Wykonanie: Zestaw 2-częściowy, hartowany zanurzeniowo i oszlifowany. 
Do imadeł kompaktowych NC.

Zawartość zestawu: Śruba mocująca.

2012                                                     20 x 12                                                    
2014                                                     20 x 14                                                    
2016                                                     20 x 16                                                    
2018                                                     20 x 18                                                    
2020                                                     20 x 20                                                    
2022                                                     20 x 22                                                    

     nr                                                       wymiary                                                 3851
  zam.                                                                                                                            

Bloczki ustalające do imadła kompaktowego NC

3846 0005

3846 0010

3846 0125

3846 0130

1.423,00
445,00
614,00
995,00

33,30
33,30
33,90
33,30
42,80
48,60
(335)

37,00
35,60
35,60
35,60
37,40
89,40
(335)

** Pasują tylko do RKE.
** Pasują tylko do RKE-LV.

(333)

(333)

(335)

(335)

◊
◊
◊
◊
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

0092               92                                                          14                            32                        63                       13,6                      7 (M6)
0125               125                                                          16                            40                        80                       15,6                      9 (M8)
0160               160                                                          18                            50                        100                       19,6                      9 (M8)

Imadła maszynowe i akcesoria

Wykonanie: Z hartowanymi ostrzami pazurów. Dzięki temu zwiększone
zostają siły przytrzymywania o współczynnik 3–5 w stosunku do szczęk
standardowych i możliwa jest obróbka 5-stronna przy jednym moco -
waniu. Przyczynia się to do minimalizacji strat materiału, zapewnia
 skrócenie czasów przebiegu oraz redukuje koszty produkcji i koszty
 jednostkowe.

Zastosowanie: Możliwość stosowania do ręcznego lub hydraulicznego
mocowania równoległych elementów surowych i elementów tnących na
imadłach. Zastosowanie uniwersalne dzięki nakręceniu na imadło
kompaktowe RÖHM NC.

     nr           dla szczęk o            3847               3859                     B                              C                            a                            b                           ∅ c 
  zam.           szerokości                                                                                                                                                                                                           
                          mm                                                                                  mm                          mm                       mm                       mm                         mm

Zestawy szczęk pazurowych do imadeł 
kompaktowych NC

Szczęka pazurowa SKB bez drobnego stopniowania3859

3847 Szczęka pazurowa SKB z drobnym stopniowaniem

Rozwiązania mocowania jak proces stemplowania są dzisiaj bardzo
popularne. Podczas tego procesu stacja stemplowania wytłacza znak
na elemencie. Przy mocowaniu w imadle szczęki specjalne mocujące
chwytają dokładnie w wytłoczonych rowkach.

Ten sam efekt zapewniają innowacyjne szczęki szponowe RÖHM SBK.
Technologia ta umożliwia wykonywanie procesu w szybszy i tańszy
sposób, ponieważ „wytłaczanie” i mocowanie wykonywane jest w
 jednym kroku roboczym. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania
odrębnej stacji stemplowania.

3847

3859

290,00
421,00
541,00

(335)

290,00
421,00
541,00

(335)

Wykonanie: System mocowania mechaniczno-mechaniczny z
przełożeniem siły, aktywacja ręczna, krótka, kompaktowa konstrukcja.
Stabilny stalowy korpus podstawowy, wszystkie prowadnice hartowane i
oszlifowane. Stabilne zabezpieczenie przeciwwiórowe, naciąg i duży
zakres mocowania. Punkt 0 elementu po stronie operatora. RKE-LV
umożliwia dokładne, punktowe pozycjonowanie i minimalizuje czas
obróbki. Bez przesuwania ruchomych szczęk nakładanych.

Zawartość zestawu: Kompaktowe imadło NC RKE-LV ze stałą i
ruchomą szczęką stopniowaną.

Zastosowanie: Idealne do stosowania w centrach obróbkowych.
 Bezkolizyjna obróbka 5-stronna w jednym mocowaniu.

Informacja dodatkowa: Łapa mocująca i wkładka wpustowa patrz 
(nr zam. 3851).

0125            125                           40                192              29

     nr          szerokość       3856         wysokość      rozpiętość       ciężar
  zam.          szczęk                                     szczęk            szczęk
                      mm                                         mm                mm               kg

Precyzyjne imadło maszynowe kompaktowe NC RKE-LV

2.063,00
(333)

◊
◊
◊

◊
◊
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

0050                       50                                                     20
0070                       70                                                     25

     nr         dla szczęk o szerokości        3851               wysokość szczęk
  zam.                       mm                                                               mm

2050                       50                                                   8 x 12
2070                       70                                                   10 x 14
2100                    92/125                                               14 x 19

     nr                   do rozmiaru                 3848                      rozmiar 
  zam.                                                                                 6-kątny x 40 kątny

1110                  50                                           12 x  80
1115                  70                                           14 x 125
1120                  92                                           19 x 160
1125                  125                                           19 x 200

     nr              do rozmiaru       3848       wewnętrzny ośmiokąt x długość
  zam.                                                                                  mm

0005        50                  20            0–39            10            3,5
0015        70                  25            0–58            15            7,0
0020        92                  32            0–76            20            18,0
0025        125                  40            0–97            25            32,5

     nr      szerokość    3858    wysokość  rozpiętość       siła           ciężar
  zam.       szczęk                            szczęk        szczęk      mocująca
                   mm                                mm            mm             kN              kg

Imadła maszynowe i akcesoria

1.380,00
1.834,00
2.267,00
2.766,00

(333)

Wykonanie: Z centrycznym mechaniczno-mechanicznym systemem
zamocowania. Stabilny, stalowy korpus podstawowy jest z każdej strony
hartowany i oszlifowany, suwaki mocujące z wpustami poprzecznymi
oszlifowane z każdej strony, powierzchnie funkcyjne hartowane. 
Z dwoma ruchomymi szczękami przekręcanymi, hartowanymi i
 oszlifo wanymi. Dzięki krótkiej, kompaktowej budowie uzyskuje się duży
zakres mocowania w stosunku do długości całkowitej. Dodatkowo
 istnieje możliwość obróbki 5-stronnej – skonsolidowana praca przy jed-
nym mocowaniu i mocowaniu 3-stronnym – maksymalna elastyczność
w produkcji pojedynczej i seryjnej. W ten sposób punkt 0 narzędzia
znajduje się zawsze po stronie operatora. W przypadku zastosowania
klucza dynamometrycznego zapewnione jest stała siła mocowania w

każdym procesie mocowania oraz duża dokładność
powtórzeń. Wrzeciono napędowe wyposażone jest w
regulator wstępnej siły mocowania. Umieszczone z
dwóch stron gniazda smarowe umożliwiają smarowanie
wszystkich zużywających się prowadnic i gwintu
 wrzeciona.

Zawartość zestawu: Kompaktowe imadło NC 
ze szczękami stopniowanymi.

Zastosowanie: Idealne do stosowania w centrach
obróbkowych, frezarkach i szlifierkach.

Informacja dodatkowa:
Łapa mocująca i wkładka 
wpustowa por 
(nr zam. 3848 i 3851).

Kompaktowe imadło centryczne NC RKZ-M

Wykonanie: Do kluczy dynamometrycznych. Do imadeł centrycznych
RKZ-M.

Adapter

Wykonanie: Z wewnętrznym ośmiokątem. Do imadeł kompaktowych
RKZ-M.

Pokrętło korbowe

Wykonanie: Do imadeł centrycznych RKZ-M.

Szczęki stopniowe

468,00
516,00

(335)

47,60
50,50
65,40
(335)

14,90
19,40
41,40
36,80
(335)

Wykonanie: Podkładki precyzyjne z systemem Cliparc pozostają
podczas obróbki i otwierania imadła maszynowego w pozycji ustalonej
przez operatora. Powoduje to unikanie czasochłonnego ponownego
pozycjonowania i uciążliwego ustawiania podkładek.

Równoległość < 0,005 mm.

Zawartość zestawu: W skrzynce drewnianej z 10 różnymi parami
 listew i 4 pałąkami mocującymi.

Zastosowanie: Pałąk mocujący Cliparc należy umieścić w podkładkach
precyzyjnych i zahaczyć na imadle.
Nie są wymagane żadne narzędzia montażowe.

1125          125              10/15/20/25/28/30/33/35/36/37    126
1160          160          10/15/20/25/30/35/40/43/45/47    162

     nr        szerokość      3851                   wysokość                    szerokość
  zam.  szczęk i listew                                      listwy                      prowadnicy
                    mm                                                 mm                             mm

Zestaw podkładek precyzyjnych Cliparc

540,00
1.080,00

(001)

◊
◊
◊
◊

◊
◊


