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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).

Zaciski i akcesoria

Wykonanie: Szyna i jarzmo ślizgowe ze stali ulepszanej cieplnie,
powierzchnia cynkowana galwanicznie, stopa ze stali, kuta w matrycy,
dźwignia stalowa pokryta tworzywem sztucznym. Odchylne i z płynnie
regulowaną wysokością.

Zastosowanie: Do wiercenia i lekkiego frezowania. Mocowanie na 
stole maszyny za pomocą kamienia wpustów T i imbusowej śruby
sześciokątnej.

0020                    2                                                        200                          100              19,5 x  9,5                       3500                             10,5
0030                    3                                                      200                          120              22,0 x 10,5                       5500                             13,0
0040                    4                                                      200                          120              27,0 x 13,0                       7500                             16,5
0050                    5                                                      240                          120              30,0 x 15,0                       10000                             16,5

     nr                 wielkość                      3948             wysokość docisku             wysięg                 szyna                      siła docisku na              otwór do śruby 
  zam.                                                                                                                                                                          wysokości 50 mm, około           mocującej
                                                                                                   mm                          mm                     mm                                  N                                  mm

Szybkomocujące dociski ze stojakiem BS

Wykonanie: Zaciski kompaktowe BAS® charakteryzują się wysoką 
siłą mocowania i bardzo kompaktową konstrukcją, wymiary wynoszą 
95 x 35 x 78 mm. Wynika z tego o 30 % mniejsza powierzchnia i o 
50 % mniejsze zapotrzebowanie na miejsce przy sile mocowania do
16000 N. Obudowa i ramiona dociskowe wykonane ze stali ulepszanej
szlachetnej (42 CrMo4) i dzięki temu wytrzymują duże obciążenia i są
bardzo długotrwałe. Konstrukcja do dużych obciążeń o zwartej
 konstrukcji. Mocowanie do stołu przy pomocy otworów zamkniętych 
lub otwartych. Elementy dociskowe wykonane z aluminium dbają o
optymalne rozłożenie nacisku i mocowanie chroniące element.
 Obustronne niecki chwytowe zapewniają optymalny chwyt przy każdym
pozycjonowaniu.

Zastosowanie: Do szybkiego i bezpiecznego mocowania elementów w
maszynach narzędziowych, stołach pomiarowych i budowie urządzeń.
Idealne do prac montażowych, wiercenia, ścierania, frezowania, szlifo-
wania, gładzenia, erodowania, kontroli itp.

Informacja dodatkowa: Do mostkowania dużych wysokości moco -
wania zalecamy cokoły mocujące BASO (nr zam. 3952), do szybkiego 
i bezpiecznego mocowania kluczy dociskowych z przetyczką BASKN 
(nr zam. 3953).

0010              BAS-C 9-4                                                                                               88                                    40                                    tak
0020              BAS-C 10-6                                                                                             97                                    60                                    tak
0030              BSP-C 10-6                                                                                             97                                    60                                    nie
0040              BAS-CB 9-4                                                                                             88                                    40                                    tak
0050              BAS-CB 10-6                                                                                           97                                    60                                    tak
0060              BSP-CB 10-6                                                                                           97                                    60                                    nie

     nr                     model                            3950                          3951                   wysokość docisku                     wysięg                   z aluminiowa stopką
  zam.                                                                                                                                              mm                                  mm                                     

Dociski o kompaktowe konstrukcji

Dociski o kompaktowej konstrukcji z otwartym
przewężeniem mocującym.

3950

3950

Dociski o kompaktowe konstrukcji z zamkniętym
przewężeniem mocującym.

3951

3951

97,00
110,50
120,50
141,50

(344)

211,00
218,50
211,00

–
–
–

(344)

–
–
–

211,00
218,50
211,00

(344)



3/149

3
M

o
c
o
w

a
n
ie

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

Zaciski i akcesoria

Wykonanie: Otwór do mocowania: otwarty, łącznie ze śrubą z łbem walcowym M10 x 25 DIN 912.

0010               BASO                                            80                         M10                   M10/M12

     nr                  model                   3952      zwiększenie wysokości    gwint śruby                do cyl. 
  zam.                                                                          mocowania              mocującej              śrub z łbem
                                                                                         mm                                                    DIN 912

Korpus docisku

Zastosowanie: Do regulacji zacisków kompaktowych.

0010              BASKN                                        SW 11             SW 8 + SW 10               230

     nr                  model                   3953                  wymiar           wymiary 6-kątnej           długość
  zam.                                                                    wewnętrzny klucza         przetyczki
                                                                                                                                                       mm

Klucz nasasdowy z przetyczką

66,70
(344)

22,40
(344)
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BEZPIECZNE I EFEKTYWNE MOCOWANIE PRÓŻNIOWE

NOWA TECHNIKA PRÓŻNIOWA AMF

Technika mocowania próżniowego to szbkie i bezpieczne mocowanie najróżniejszych przedmiotów obrabianych. Ten system mocowania nadaje się

idelanie do mocowania materiałów o powierzchni od gładkiej do chropowatej jak metale, metale nieżelazne, drewno i tworzywo sztuczne.

JEDEN SYSTEM – DWA RODZAJE MOCOWANIA

Technika próżniowa AMF może być obsługiwana zarówno dostępnym sprzężonym powietrzem, jak również przez zewnętrzną pompę

próżniową. System stanowi efektywny kosztowo sposób mocowania. 

PROSTA I BEZPROBLEMOWA BUDOWA

Dzięki wpustom po obu stronach płyty do mocowania próżniowego AMF mogą być

bardzo łatwo zamontowane na stole lub płycie podstawowej.

OBSZERNA PALETA AKCESORIÓW

Firma AMF proponuje Państwu szeroką paletę akcesoriów do

mocowania próżniowego, np. Płyty z adapterem, sznur uszczelniający,

odsysacz cieczy, ogranicznik mimośrodowy, itp.
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Uchwyty magnetyczne

0010               250 x 150                                                    St 6/NE 5                        258 x 150                              65                                    15
0020               300 x 150                                                    St 6/NE 5                        308 x 150                              65                                    18
0030               350 x 150                                                    St 6/NE 5                        358 x 150                              65                                    21
0040               400 x 200                                                St 6/NE 5                        413 x 200                              72                                    32
0050               450 x 200                                                St 6/NE 5                        463 x 200                              72                                    36
0060               500 x 200                                                St 6/NE 5                        515 x 200                              72                                    40

Wykonanie: Z poprzeczną podziałką biegunową. Silny, permanentny,
ceramiczny układ magnesów o niewielkiej wysokości konstrukcyjnej i
wąskim biegunem zapewnia możliwość zastosowania do wielu zadań.
Urządzenie podstawowe z żeliwa i stabilna płyta górna, a także
 ceramiczny system magnesów zapewniają długą żywotność bez
konieczności konserwacji. Obróbka płyty górnej bez negatywnego
wpływu na siłę przytrzymywania do głębokości 15 mm w przypadku
stali i do 7 mm w przypadku metali nieżelaznych. Mocowanie na 
stołach obróbkowych za pomocą 2 łap mocujących.

Zawartość zestawu: Płyta mocująca z 2 listwami ograniczników.

Przebieg linii działowych sił: Około 8 mm ponad płytką biegunową, 
stąd bez magnetyzacji narzędzi.

Siła przytrzymywania: Maks. 80 N/cm2 przy oszlifowanej powierzchni
mocowania elementu.

Zastosowanie: Idealne od obróbki na płaskich maszynach szlifierskich.
Dodatkowo możliwość stosowania również na instalacjach do obróbki
elektroiskrowej.

Informacja dodatkowa: Inne wymiary na zapytanie.

     nr                  stół A x B                         3958                   podział biegunów              podstawa C x D                           F                                   ciężar
  zam.                     mm                                                                          mm                                  mm                                  mm                                   kg

BM Płyty mocujące z magnesami trwałymi

Na powierzchniach mocowania płyty można wykonać otwory lub profile o maksymalnej głębokości 15 mm w biegunach
stalowych i 7 mm w biegunach nieżelaznych bez spadku siły mocowania. Mocowanie na stole obrabiarki za pomocą łap
mocujących. Płyty mocujące dostarczane z 2 ogranicznikami.

Wykonanie: Z poprzecznym podziałem biegunów w wzmocnionym
wykonaniu magnetycznym. Podwójny i wzmocniony permanentny
układ magnesów ceramicznych rozdziela siłę mocowania bardzo
 efektywnie i równomiernie. Urządzenie podstawowe z żeliwa i stabilna
płyta górna, a także ceramiczny system magnesów zapewniają długą
żywotność bez konieczności konserwacji. Obróbka płyty górnej bez
negatywnego wpływu na siłę przytrzymywania jest możliwa do głębo-
kości 15 mm w przypadku stali i 7 mm w przypadku metali nieżelaznych
Mocowanie na stołach obróbkowych za pomocą 2 łap mocujących.

Zawartość zestawu: Płyta mocująca z 2 listwami ograniczników.

Przebieg linii działowych sił: Około 10 mm ponad płytką biegunową, 
stąd bez magnetyzacji narzędzi.

Siła przytrzymywania: Maks. 120 N/cm2 przy oszlifowanej
powierzchni elementu mocowanego .

Zastosowanie: Do ciężkiej obróbki skrawaniem. Idealne do frezowania,
strugania, wiercenia, szlifowania i obróbki elektroiskrowej.

Informacja dodatkowa: Inne wymiary na zapytanie.

0010               250 x 150                                                    St 8/NE 5                        260 x 145                              93                                    20
0020               300 x 150                                                St 8/NE 5                        310 x 145                              93                                    24
0030               350 x 150                                                St 8/NE 5                        360 x 145                              93                                    28
0040               400 x 200                                                St 8/NE 5                        395 x 195                              93                                    39
0050               500 x 200                                                St 8/NE 5                        495 x 195                              93                                    49
0060               600 x 200                                                St 8/NE 5                        595 x 195                              93                                    64

     nr                  stół A x B                         3959                   podział biegunów              podstawa C x D                           F                                   ciężar
  zam.                     mm                                                                          mm                                  mm                                  mm                                   kg

BM Płyty mocujące z magnesami trwałymi

Na powierzchniach mocowania płyty można wykonać otwory lub profile o maksymalnej głębokości 15 mm w biegunach
stalowych i 7 mm w biegunach nieżelaznych bez spadku siły mocowania. Mocowanie na stole obrabiarki za pomocą łap
mocujących. Płyty mocujące dostarczane z 2 ogranicznikami.

890,00
1.002,00
1.106,00
1.547,00
1.814,00
2.082,00

(350)

698,50
809,50
897,00

1.310,00
1.453,00
1.548,00

(350)

◊
◊
◊
◊
◊
◊

◊
◊
◊
◊
◊
◊
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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).

Uchwyty magnetyczne

Wykonanie: Z bardzo dokładną poprzeczną podziałką biegunów i
wyjątkowo niską konstrukcją. System składający się z neodymowych
magnesów z rzadkich pierwiastków (NdFeB), o wyjątkowo niskiej kon-
strukcji i bardzo licznych możliwościach zastosowania. Masywna kon-
strukcja urządzenia podstawowego i stabilna płyta górna oraz wysoko-
energetyczny system magnesów zapewniają bardzo długą żywotność i
brak konieczności konserwacji. Wszystkie płyty mocujące mają zdejmo-
waną dźwignię. Obróbka płyty górnej bez negatywnego wpływu na siłę
przytrzymywania możliwa do głębokości 5 mm. Mocowanie na stołach
obróbkowych za pomocą 2 łap mocujących.

Zawartość zestawu: Płyta mocująca z 2 listwami ograniczników.

Siła przytrzymująca: Maks. 70 N/cm2 przy oszlifowanej powierzchni
mocowania elementu.

Zastosowanie: Płyty mocujące skonstruowano specjalnie do mocowania
bardzo wąskich i bardzo małych elementów. Systemy mocowania można
stosować również na instalacjach do obróbki elektroiskrowej.

Informacja dodotkowa: Inne wymiary na zapytanie.

0010               150 x 100                                                 St 1,5/NE 0,8                     165 x 100                              40                                    5
0020               250 x 150                                                 St 1,5/NE 0,8                     265 x 150                              40                                    13
0030               350 x 150                                             St 1,5/NE 0,8                     365 x 150                              40                                    18
0040               450 x 150                                             St 1,5/NE 0,8                     465 x 150                              40                                    23

     nr                  stół A x B                         3960                   podział biegunów              podstawa C x D                   wysokość F                           ciężar
  zam.                     mm                                                                          mm                                  mm                                  mm                                   kg

BM Płyty mocujące z magnesami trwałymi

Na powierzchniach mocowania płyty można wykonać otwory lub profile 
o maksymalnej głębokości 5 mm bez spadku siły mocowania. Moco -
wanie na stole obrabiarki za pomocą łap mocujących. Płyty mocujące
dostarczane z 2 ogranicznikami.

Wykonanie: Z bardzo dokładną poprzeczną podziałką biegunowości,
łatwe przechylanie przez oś wzdłużną i płyty mocujące z magnesami per -
 manentnymi. Wysokoenergetyczny system magnesów, składający się z
neodymowych magnesów z rzadkich pierwiastków (NdFeB), o wyjątkowo
niskiej konstrukcji i bardzo licznych możliwościach zastosowania.
Masywna konstrukcja i stabilna płyta górna oraz wysokoenergetycznysys -
tem magnesów zapewniają bardzo długą żywotność i brak konieczności
konserwacji. Wszystkie płyty mocujące mają zdejmowaną dźwignię. Stół
sinusoidalny wykonany z litej stali, jest przechylny do 75° i ma wyjątkowo
niską konstrukcję. Wymiary końcowe można regulować do 45°.
Powierzchnia przyłożenia do wymiarów końcowych umieszczona jest 
2 mm pod linią 0 i umożliwia ustawienie bardzo małych kątów. Dokłaność
nastawy kąta wynosi ± 5 s. Obróbka płyty górnej bez negatywnego
wpływu na siłę przytrzymywania możliwa do głębokości 5 mm. Moco-
wanie na stołach obróbkowych za pomocą łap mocujących.

Zawartość zestawu: Stół sinusoidalny z 2 listwami ograniczników 
i tabelą wartości sinusów.

Przebieg linii sił: Pole magnetyczne tworzące się przy zastosowaniu jest
bardzo niewielkie, a pozostała magnetyzacja narzędzia jest tym samym
bez znaczenia.

Siła przytrzymująca: Maks. 70 N/cm2 przy oszlifowanej powierzchni
mocowania elementu.

Zastosowanie: Idealne do bardzo dokładnego szlifowania bardzo
 cienkich i niewielkich elementów o nierównoległych powierzchniach.
Kąty można ustawić według wymiarów końcowych. Aby uniknąć drgań
podczas szlifowania stół musi być zablokowany na wałku głównym.
Systemy mocowania można stosować również na instalacjach do
obróbki elektroiskrowej.

Informacja dodatkowa: Inne wymiary na zapytanie.

0010             250 x 150                                    St 1,5/NE 0,8                250 x 150                       77                            125                           18
0020             300 x 150                                    St 1,5/NE 0,8                300 x 150                       77                            125                           26

     nr                stół A x B                      3961             podział biegunów         podstawa D x E             wysokość F                  wymiar C                     ciężar
  zam.                   mm                                                                mm                             mm                            mm                            mm                           kg

BM Płyty mocujące sinusowe

Na powierzchniach mocowania płyty można wykonać otwory lub profile o maksymalnej głębokości 5 mm
bez spadku siły mocowania. Mocowanie płyt mocujących na stole obróbkowym, powyżej łap mocujących.
Płyty mocujące dostarczane standardowo z listwami z ogranicznikami.

2.041,00
2.308,00

(350)

622,00
812,00

1.037,00
1.279,00

(350)

◊
◊
◊
◊

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

Uchwyty magnetyczne

     nr                 A            3968         podział        wysokość   centrowanie ∅         D             odległość          gwint         wysokość         otwory           ciężar
  zam.                                                    biegunów             B       x głębokość C x F                             G                   ∅                   H           gwintowane
                       mm                                     mm                mm                mm                mm                mm                mm                mm                                       kg

Wykonanie: Z 3 magnetycznymi powierzchniami, 2 powierzchnie
pryzmatyczne, górna i dolna, 1 płaska. Z włączanym i wyłączanym
pokrętłem.

Zastosowanie: Do prac pomiarowych, szlifierskich i kontrolnych.

0010               100                                                           70                            95                        0,01                     0,025                   1800

      
     nr              długość                 3965               3966               szerokość                 wysokość            równoległość            kątowość       siła przyczepności
  zam.
                         mm                                                     para                       mm                          mm                       mm                       mm                        N

BM Pryzmowe bloki mocujące z magnesami trwałymi

Jeden blok pryzmatyczny.3965
Szlifowane parami na jedną wysokość.3966

Wykonanie: Z równoległym podziałem biegunów, we wzmocnionym
wykonaniu magnetycznym. Bardzo silny, permanentno-ceramiczny sys-
tem magnetyczny o wysokiej, równomiernie rozłożonej sile przywierania
na całej powierzchni zapewnia stosowanie na tokarkach i szlifierkach.
Wykonane rowki centrujące ułatwiają ustawianie elementów. Wszystkie
uchwyty okrągłe w razie potrzeby można wyposażyć w centrowanie
(wymiar, por. tabela, rozm. D i H). Ponadto w płycie górnej można
 wykonać indywidualne otwory itp. bez negatywnego wpływu na siłę
przytrzymywania. Siła mocowania regulowana jest płynnie w zakresie 
od zera do maksimum.

Siła przytrzymująca: Maks. 120 N/cm2 przy oszlifowanej powierzchni
mocowania elementu.

Zastosowanie: Skonstruowane do ciężkiego skrawania. Do obróbki na
tokarkach i szlifierkach.

Informacja dodatkowa: Inne wymiary i uchwyty okrągłe z podziałką
równoległą na zapytanie.

0205             200                     St 8/NE 5            80            150 x 4,5            20                182            M8 (4 x)             6             M8 (4 x)             15
0255             250                 St 8/NE 5            80            200 x 4,5            20                232            M8 (4 x)             16             M8 (4 x)             23
0305             300                 St 8/NE 5            85            250 x 4,5            20                285            M8 (4 x)             16             M8 (4 x)             35

BM Uchwyty montażowe okrągłe z magnesami trwałymi

Wykonanie: Z promieniowym podziałem biegunów. Bardzo
 wytrzymały system wysokoenergetyczny z neodymowych magnesów 
z rzadkich pierwiastków (NdFeB), z równomiernym rozdziałem siły
mocującej na całej powierzchni płyty zapewnia szeroki zakres zastoso-
wań. Uchwyty okrągłe w razie potrzeby można wyposażyć w otwór prze-
lotowy do montażu układów centrujących i doprowadzenia chłodziwa.

Siła przytrzymująca: Maks. 100 N/cm2 przy oszlifowanej powierzchni
mocowania elementu. 

Zastosowanie: Do obróbki na szlifierkach.

Informacja dodatkowa: Inne wymiary na zapytanie.

0150           150                            20                    20                    68                    50                  80                  120         M6 x 10 (8 x)            10
0200           200                            25                    20                    68                    60                  110                  180         M6 x 12 (8 x)            12
0250           250                            30                    20                    68                    60                  140                  220         M6 x 12 (8 x)            16
0300           300                            30                    20                    68                    80                  180                  260         M8 x 16 (8 x)            16
0350           350                            36                    20                    68                    80                  220                  300         M8 x 16 (8 x)            20

     nr                A                3969                B                      C                      H                      D                     E                       F                 otwory                ilość 
  zam.                                                                                                                                                                                                       gwintowane       biegunów
                      mm                                          mm                  mm                  mm                  mm                 mm                  mm                                             

BM Uchwyty montażowe okrągłe z magnesami trwałymi

399,50
(350)

778,50
(350)

979,00
1.300,00
1.824,00

(350)

1.284,00 ◊
1.597,00 ◊
1.918,00 ◊
2.980,00 ◊
3.993,00 ◊

(350)

◊
◊
◊

◊
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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).

Uchwyty magnetyczne

0010              165                       120               115               286
0020              175                       220               120               660
0030              210                       155               110               45

425,00
655,00
540,00

(350)

Wykonanie: Wyposażone w lampę sygnalizacyjną, włącznik/wyłącznik 
i kabel sieciowy z wtyczką. Napięcie przyłącza: AC 230 Volt, 50 Hz.

Zastosowanie: Do bezproblemowego rozmagnesowywania elementów
z namagnesowaniem szczątkowym.

     nr              długość        3970      szerokość      wysokość    moc gorąca
  zam.               mm                                    mm               mm                VA

BM Urządzenia do rozmagnesowywania

Wykonanie na inne napięcia zasilające na zapytanie.

Wykonanie: Z elastyczną, chromowaną przedłużką i plastikowym
uchwytem.

Zastosowanie: Do wyciągania drobnych elementów jak np. śruby 
z trudno dostępnych miejsc.

0012               9                            12                460                10
0015               12                            15                520                18

     nr             średnica      3972       średnica        długość            siła 
  zam.        magnesu                      całkowita ∅    całkowita   przyczepności
                        mm                                    mm               mm                 N

Chwytak magnetyczny

Wykonanie: Wysokiej jakości osłona z tworzywa sztucznego w
wykonaniu płaskim. Jest to dobre pole do nadruku lub zaklejenia
 dowolnymi symbolami lub logotypami.

0725               25                               7                 425              szary
0726               25                               7                 425           niebieski
0740               40                               8                 950              szary
0741               40                               8                 950           niebieski

     nr                                3991      wysokość           siła              kolor
  zam.                                                                      przyczepności
                        mm                                    mm                 g                    

Magnesy biurowe, okrągłe i płaskie

13,20
18,00
(516)

0,50
0,50
0,78
0,78
(354)

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

Uchwyty magnetyczne

Wykonanie: Z tworzywa AINiCo 500. W wykonaniu
gładkim z tolerancją dopasowania h6, powierzchnia
ocynkowana i osłonięta. Maksymalna temperatura
pracy 450 °C. Długość łączna „l” może być
 skrócona o wymiar „h” bez zmniejszania siły
przytrzymującej.

Zastosowanie: Do wciskania lub wklejania.

0006                     6                                                                    10                                     2                                  1,7                                2
0008                     8                                                                    12                                     3                                  4                                   4
0010                     10                                                                    16                                     6                                  8,5                                9
0013                     13                                                                    18                                     7                                  12                                   17
0016                     16                                                                    20                                     5                                  20                                   29
0020                     20                                                                    25                                     6                                  45                                   57
0025                     25                                                                  30                                     5                                  100                                   110
0032                     32                                                                  35                                     3                                  190                                   200
0040                     40                                                                  45                                     5                                  240                                   420

     nr                        d                              3974                         wysokość l               maks. zmniejszenie h          siła przyczepności                      ciężar
  zam.                     mm                                                                          mm                                  mm                                    N                                      g

Chwytaki prętowe magnesowe

Wykonanie: Z ferrytu twardego, powierzchnia
 ocynkowana i osłonięta, z panewką gwintowaną.
Zalecana temperatura zastosowania maks. 100 °C.

Zastosowanie: Do prostego montażu w 
urzą dzeniach. Montaż poprzez nakręcanie.

0010              10                                            11,5                          4,5                             6                       M3                   5                    4              3
0013              13                                            11,5                          4,5                             6                       M3                   5                    10              5
0016              16                                            11,5                          4,5                             6                       M3                   5                    18              6
0020              20                                            13                             6                                6                       M3                   5                    30              11
0025              25                                            15                             7                                8                       M4                   6                    40              22
0032              32                                            15                             7                                8                       M4                   6                    80              32
0040              40                                            18                             8                                10                       M5                   8                    125              60

     nr                 d               3975                  wysokość                 wysokość                   średnica                gwint              długość               siła            ciężar
  zam.                                                                 całkowita l                magnesu h                  tuleji ∅ d1                                                                gwintu        przyczepności
                       mm                                                   mm                          mm                            mm                                             mm                    N                 g

Magnesy płaskie z panewką gwintowaną

Wykonanie: Z ferrytu twardego, powierzchnia
 ocynkowana i osłonięta, z panewką gwintowaną.
Zalecana temperatura zastosowania maks. 100 °C.

Zastosowanie: Do prostego montażu w
 urządzeniach. Montaż poprzez wklejanie 
lub wtłaczanie.

0010                          10                                                                                   4,5                                          4                                         2
0013                          13                                                                                   4,5                                          10                                         3
0016                          16                                                                                   4,5                                          18                                         4,5
0020                          20                                                                                   6                                             30                                         10
0025                          25                                                                                   7                                             40                                         19
0032                          32                                                                                   7                                             80                                         30
0040                          40                                                                                   8                                             125                                         55

     nr                             d                                      3976                        wysokość magnesu h                 siła przyczepności                             ciężar
  zam.                          mm                                                                                          mm                                           N                                              g

Magnesy płaskie bez panewki gwintowej

3,64
3,97
4,20
4,85
5,75
7,95

14,75
28,80
55,40
(352)

1,48
1,60
1,75
2,18
2,34
2,65
3,53
(352)

1,26
1,37
1,53
1,94
2,12
2,45
3,20
(352)
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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).

Magnesy

Wykonanie: Z AlNiCo 500. Magnes w formie mostka o wysokiej sile
przywierania i z otworem do mocowania. Maksymalna temperatura
pracy 450 °C. Z tylną płytką.

Zastosowanie: Do unoszenia, pozycjonowania, przytrzymywania,
 ustawiania itp.

0030              30,0                           20,0           5,2                 45
0040              40,0                         25,0           5,0                 90
0045              45,0                         30,0           5,0                 118
0057              57,2                         34,9         7,9*                235

     nr            szerokość      3977      wysokość     otwór    siła przyczepności
  zam.               mm                                    mm           mm                  N

Silne magnesy mostkowe

* Z dwoma otworami.

Wykonanie: Z AlNiCo 500. Osłonięte z nieprzelotowym otworem
 gwintowanym do zamocowania. Maksymalna temperatura pracy 450 °C.
Z tylną płytką zamykającą.

Zastosowanie: Do montażu w układach do przytrzymywania,
 mocowania, montażu itp.

0017              17,5                             16            M6                 26
0020              20,6                             19            M6                 40
0027              27,0                             25            M6                 61
0035              35,0                           30            M6                 147
0065              65,0                           43          M12              400

     nr                                3978      wysokość     gwint    siła przyczepności
  zam.               mm                                    mm                                   N

Magnesy garnkowe

Wykonanie: Z AlNiCo 500. Osłonięte z nieprzelotowym otworem
 gwintowanym do zamocowania i obniżeniem na powierzchni
 przywierania. Maksymalna temperatura pracy 450 °C. Z tylną płytką
zamykającą.

Zastosowanie: Do montażu w układach i do przytrzymywania.

0019              19,1                           7,5           3,7                 30
0028              28,6                           8,5           4,8                 50
0038              38,1                           10,4           4,8                 130

     nr                                3979      wysokość     otwór    siła przyczepności
  zam.               mm                                    mm           mm                  N

Magnesy garnkowe płaskie

Wykonanie: Z AlNiCo 500. Z dzieloną powierzchnią przywierania i
otworem przelotowym do mocowania. Maksymalna temperatura pracy
450 °C. Z tylną płytką zamykającą.

Zastosowanie: Do pozycjonowania, przytrzymywania i celów laborato-
ryjnych.

0012              12,7                           9,5           4,4                  7
0019              19,1                           12,7           4,8                  19
0025              25,4                           15,9           4,8                  34
0031              31,8                         25,4           7,1                  48

     nr                                3980      wysokość     otwór    siła przyczepności
  zam.               mm                                    mm           mm                  N

Magnesy garnkowe z podzieloną powierzchnią przywierania

7,65
13,35
19,20
44,50
(352)

2,59
3,31
6,00

10,15
45,50
(352)

3,02
5,05
8,90
(352)

2,08
3,10
6,95

13,65
(352)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Magnesy

Wykonanie: Dwa bloki magnetyczne połączone przegubem, z możli-
wością zablokowania pod dowolnym kątem, każdy z jedną powierzchnią
magnetyczną. Zamocowanie za pomocą nakrętek  motylkowych.
 Maksymalna temperatura pracy 450 °C.

Zastosowanie: Jako przyrząd pomocniczy do spawania i przy montażu
do przytrzymywania blach i płaskowników.

Informacja dodatkowa: Pojedyncze bloki magnetyczne na zamówienie.

0010          125                          60 x 25 x 25                      150
0020          190                          90 x 40 x 40                      250

     nr         długość        3982              wymiary               siła przyczepności
  zam.          mm                                           mm                               N

BM Bloki przestawne magnetyczne do pozycjonowania

Dostępne także bloki pojedyncze.

Wykonanie: Pryzmy przegubowe z dwóch włączanych i wyłączanych
bloków magnetycznych, każdy z 1 płaską i 1 pryzmatyczną magnetyczną
powierzchnią mocującą.

Zastosowanie: Do okrągłych i płaskich elementów, do pozycjonowania,
montażu i jako pomoc do spawania.

0010                  170                                                70 x 63 x 52

     nr                  długość                        3983                      wymiary
  zam.                   mm                                                                   mm

BM Pryzmy przegubowe z magnesem trwałym

Wykonanie: Wszystkie 4 boki magnetyczne. Maksymalna temperatura
pracy 450 °C.

Zastosowanie: Jako narzędzie pomocnicze do spawania i montażu przy
obróbce ram.

0010        płaskie                170             35              40               –
0020      z pryzmą              170             35              40             90°

     nr       wykonanie  3984     długość    szerokość   wysokość     pryzma
  zam.                                                mm            mm            mm               

BM Bloki uciosowe z magnesem trwałym

Wykonanie: Kąty stałe 45° i 90°.

Zastosowanie: Jako narzdzie pomocnicze do spawania i montażu dla
elementów płaskich i okrągłych.

0010              120                                           15                       82
0020              160                                         20                       100

     nr                   a                    3985                    b                          c
  zam.               mm                                                  mm                      mm

Uniwersalne uchwyty kątowe z magnesami trwałymi

41,60
97,40
(354)

289,50
(354)

128,50
180,50

(354)

9,95
17,50
(354)



     nr             wymiary               3989               wysokość            zalecana siła            zalecana siła           testowana              chwyt do                ciężar
  zam.     dł. x szer. x wys.                                       całkowita          podnoszenia dla       podnoszenia dla              siła                      detali
                                                                                                           płaskich detali         okrągłych detali       podnoszenia            okrągłych                     
                         mm                                                      mm                        kN                            kN                         kN                        mm                       kg
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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).

Uchwyty magnetyczne

Wykonanie: Uchwyty permanentne elektromagnetyczne wyposażone
są w silny i wydajny system wysokoenergetycznych magnesów neody-
mowych. Niewielka masa własna i pryzmatyczne powierzchnie biegu-
nów, które w razie potrzeby można dodatkowo oszlifować, zapewniają
wysoką żywotność i optymalne możliwości zastosowania. Blokada bez-
pieczeństwa dźwigni włącznika gwarantuje, że uchwyty magnetyczne
nie mogą wyłączyć się podczas pracy bez działania z zewnątrz. Wypro-
dukowano zgodnie z obowiązującą dyrektywą maszynową WE.

Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi, certyfikat badawczy i deklaracja
zgodności WE.

Zastosowanie: Do transportu, unoszenia i mocowania materiałów
okrągłych i płaskich z różnych materiałów ferromagnetycznych.

0010    188 x  80 x  75                               152                       2,5                          1,0                         8                     40–350                   7
0020    262 x 100 x  95                           185                       5,0                          2,5                         16                     60–400                    16
0030    360 x 140 x 135                           235                       10,0                          5,0                         35                     80–400                   40

BM Uchwyty magnetyczne do przenoszenia

Zalecenia: Z powodów bezpieczeństwa zaleca się przyjęcie współczynnika bezpieczeństwa 1:3 ze względu na różne powierzchnie i grubości
 podnoszonych części. Podane moce urządzenia należy traktować z tego powodu jako wartości przybliżone.

Wykonanie: Kolorowe taśmy magnetyczne z PCW.

0020               0,6                            20                 30               biały
0030               0,6                            20                 30               żółty
0040               0,6                            20                 30            niebieski
0120               0,6                            30                 30               biały
0130               0,6                            30                 30               żółty
0140               0,6                            30                 30            niebieski
0220               0,6                            40                 30               biały
0230               0,6                            40                 30               żółty
0240               0,6                            40                 30            niebieski

     nr             grubość       3991      szerokość   długość rolki       kolor
  zam.               mm                                    mm                m                    

Taśmy magnetyczne, kolorowe

Inne wykonania na zapytanie.

Wykonanie: Taśmy magnetyczne z białą powłoką z PCW.

0520               0,6                            20                100              biały
0530               0,6                            30                100              biały

     nr             grubość       3991      szerokość       długość           kolor
  zam.               mm                                    mm               mm                  

Taśmy magnetyczne białe

Inne wykonania na zapytanie.

720,50
1.081,00
1.801,00

(355)

45,40
54,40
54,40
61,20
73,50
73,50
79,40
95,30
95,30
(354)

17,00
25,50
(354)



Zakup narzędzi bez pomocy leksykonu marek to wkład 

w proces optymalizacji i redukcji kosztów. Oczekiwane

uzyskanie oszczędności wynika głównie z bardzo 

atrakcyjnej relacji ceny do wydajności narzędzi FORMAT,

których jakość sprawdziła się w profesjonalnym użyciu

w ciągu ponad 20 lat. Asortyment narzędzi obejmuje

ponad 11000 produktów wysokiej jakości w dziedzinie

obróbki skrawaniem, techniki mocowania, techniki

pomiarowej, narzędzi ręcznych, narzędzi ściernych i

zapotrzebowania warsztatów. Marka FORMAT dostępna

jest wyłącznie u czołowych handlowców specjalistycznych

w Niemczech oraz w licznych krajach europejskich.

Swojego regionalnego partnera znajdą Państwo na 

stronie www.format-tools.com

Ile marek narzędzi musi
znać Kupujący, aby
zapewnić sobie
najwyższą jakość i 
ekonomiczną cenę w
zakresie całego
zapotrzebowania.

Jedną.


