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Industry Heavy Duty Industry Professional Semi-professional Standard

Calitate la un preț avantajos
Utilaje pentru prelucrarea metalelor OPTIMUM® 

Scopul propus este satisfacerea cerințelor clientului

De peste 25 ani am dezvoltat și fabricat produse OPTIMUM®.
Fiecare dintre produsele noastre se caracterizează prin calitate, precizie și fiabilitate.
Produsele noastre sunt proiectate de noi la un nivel tehnic înalt și în plus în fabricile noastre de realizare a acestor 
produse lucrează numai angajați ce îndeplinesc condițiile noastre de înaltă calitate.
Cunoștințele noastre servesc la perfecționarea constantă și îmbunătățirea produselor.

Certificarea

Utilajele noastre OPTIMUM® sunt livrate cu manuale de instrucțiuni detaliate și liste de 
piese de schimb cât și cu Declarația de conformitate CE.
Pentru utilajele de găurit și strunguri se atașează și un certificat de verificare.

Produsele

Căutați utilaje funcționale care  să  ofere caracteristici corespunzătoare la o valoare optimă?
În acest caz utilajele OPTIMUM® pentru prelucrarea metalelor vă oferă toate acestea.
Utilajele noastre oferă calitate deosebită, precizie în execuție la un raport preț și calitate „OPTIM”.

Consultanță tehnică și service - ROCAST

În cadrul ROCAST există departamentul OPTIMUM - STUERMER format dintr-un colectiv 
de 20 specialiști: ingineri mecanici, tehnicieni electricieni și mecanici care vă pot oferi 
gratuit toate informațiile tehnice de care aveți nevoie și soluțiile optime pentru rezolvarea 
problemelor dumneavoastră.

Sediul central Hallstadt/Bamberg

Centru logistic

Depozit

Verificare și control

Linie de asamblare

Calitate industrială.

Cel mai înalt standard de 
calitate, precizie excelentă.

Pentru cele mai 
dificile aplicații.

Durată de viață foarte lungă.

Calitate fără compromisuri 
pentru cele mai 
exigente cerințe.

Calitate industrială.

Standard de calitate 
excelent.

Durată de viață lungă.

Pentru cerințe stricte.

Mașini-unelte destinate 
utilizării zilnice până la 
utilizare profesională.

Pentru producția 
de serie medie

Accesorii complete.

Mașini-unelte destinate 
utilizării zilnice.

Pentru producția de serie 
mică și medie.

Accesorii complete.

Industry HD Industry Professional Semi-professional Standard

Mașini-unelte destinate 
utilizării în atelier.

Mașini de bază cu un nivel 
bun de echipare.



Mașini unelte pentru prelucrarea metalelor

5

ANGRENAJECURELE

Mașini de găurit cu curele
Mașini de găurit cu angrenaj
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Mașini de găurit cu curele

B 24 H B 34 H

Mașini de găurit robuste cu curele - Seria B H
• Pârghie de antrenare, ergonomică, dintr-o bucată, realizată din aluminiu 

turnat sub presiune, cu mâner cauciucat pentru lucru în siguranță 
(B 16 H / B 24 H).

• Mâner în stea din oțel: triplu (B 28 H) / cvadruplu (B 34 H).
• Pot fi folosite pentru piese foarte înalte datorită mesei de găurit rotative.
• Întrerupător de siguranță ușor de manevrat.
• Funcționare silențioasă datorată fuliilor din aluminiu 

și a transmisiei prin curea dințată.

•   Sens de rotație stânga / dreapta (pentru modelele la 400 V).
•   Înlocuire ușoară a sculelor datorită mecanismului de extragere a conului / 
      burghiului (începând cu B 28 H).
•   Apărătoare curea trapezoidală cu întrerupător de siguranță.
•   Limitator de adâncime pentru găurire (B 34 H).
•   Display digital de afișare a turațiilor (B 34 H).
•   Motoare electrice puternice și silențioase.

Model  B 16 H (400 V)  B 24 H (230 V)  B 24 H (400 V)  B 28 H (400 V)  B 34 H (400 V)
Cod articol MG.3020217 MG.3020241 MG.3020243 MG.3020283 MG.3020333
€/buc. 811.00 1473.00 1473.00 1761.00 2764.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 230 400 400 400
Putere (W) 550 850 850 850 1500 / 2200
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 13 24 24 28 34 
Diametru de găurire continuu în oțel (Ø mm) 11 20 20 24 26 
Suport arbore
Deschidere braț (mm) 130 165 165 200 285 
Fixare suport arbore MK 2 MK 2 MK 2 MK 3 MK 4
Cursa de găurire (mm) 65 85 85 105 160 
Turații
Turație ax (rotații / minut) 450 - 3500 350 - 4000 350 - 4000 120 - 4000 145 - 4800
Trepte de viteză 5 7 7 16 2 x 9
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 230 x 245 280 x 300 280 x 300 340 x 360 420 x 400 
Dimensiune canal T - lățime (mm) 12 14 14 14 14 
Rotație masă 360° 360° 360° 360° 360°
Distanță ax - masă (max.) (mm) 370 515 515 860 790 
Suprafață de lucru L x l (mm) 200 x 240 280 x 260 280 x 260 320 x 320 390 x 390 
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 495 590 590 1285 1275
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 60 80 80 92 115 
Lungime x lățime x înălțime (mm) 549 x 300 x 848 665 x 434 x 998 665 x 434 x 998 698 x 449 x 1721 918 x 585 x 1895
Greutate netă (kg) 54 92 92 166 260

Volumul livrării

mandrină rapidă
(1 - 13 mm)  B16

adaptor conic
MK 2 - B 16

mandrină rapidă
(1 - 16 mm)  B16

adaptor conic
MK 2 - B 16

mandrină rapidă
(1 - 16 mm)  B16

adaptor conic
MK 2 - B 16

mandrină rapidă
(1 - 16 mm)  B16

adaptor conic
MK 3 - B 16

mandrină rapidă
(1 - 16 mm)  B16

adaptor conic
MK 4 - B 16

2 piulițe “T”

Lampa mașinii cu becuri cu halogen 
(12V-10W) integrată în capul mașinii.

Precizia garantată la concentricitate sub 
0.015 mm măsurată la manșonul de 
antrenare a arborelui. Ax de găurire cu 
rulmenți de precizie, cu bile.
Ecran protecție, dimensionat generos, 
reglabil în înălțime cu întrerupător de 
siguranță.

Limitator de adâncime pentru găurire

Montant turnat cu perete gros 
pentru o mai bună rigiditate și stabilitate.

Masă de găurire: execuție de precizie 
cu canale transversale în formă de T. 
Rotație 360°.

Placa de bază solidă cu canale - T.

CURELE

Professional
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Mașini de găurit cu curele

Motor puteric fără perii colectoare
• foarte silențios
• putere utilă mare
• moment de torsiune aproape constant 

în toată gama de turație
• construcție compactă

Mașini de găurit robuste cu curele și turație reglabilă electronic - Seria B HV
• Ecran de protecție bine dimensionat, reglabil în înălțime, cu întrerupător de    

urgență pentru o mai bună protecție a utilizatorului.
• Pârghie de antrenare, ergonomică, dintr-o bucată, realizată din aluminiu turnat 

sub presiune, cu mâner cauciucat pentru lucru în siguranță (B 24 HV).
• Mâner din oțel în stea: triplu (B 28 HV) / cvadruplu (B 34 HV).
• Sens de rotație stânga / dreapta (de la B 24 HV).

• Ax de găurire cu rulmenți cu bile de precizie.
• Limitator de adâncime pentru găurire.
• Înlocuire ușoară a sculelor datorită mecanismului de extragere a conului/

burghiului (începând cu B 28 HV).
• Apărătoare curea trapezoidală cu întrerupător de siguranță.
• Motoare electrice puternice și silențioase.

B 24 HV

Display digital pentru turații integrat 
în carcasă, ușor de citit.

Regulator turații se face cu un 
potențiometru.

Precizie a concentricității garantată 
sub 0.015 mm, măsurată la manșonul 
de antrenare al arborelui.

Placa de bază solidă, executată cu 
precizie, cu canale transversale.

Ax găurire: rulmenți de precizie.

Masa de găurire: execuție de 
precizie cu canale radiale în formă de 
T. Rotație 360°.

Funcționare uniformă, silențioasă 
datorată fuliilor din aluminiu și 
transmisiei prin curea dințată.

Manetă de tensionare a curelei.

Lampa mașinii cu becuri cu 
halogen (12V-10W) integrată în capul 
mașinii.

Montant turnat cu perete gros pentru 
o mai bună rigiditate și stabilitate.

Reglarea adâncimii de găurire 
•  digital
•  precizia display-lui: 0.01 mm (B 34 HV)

Model B 24 HV B 28 HV B 34 HV
Cod articol MG.3020245 MG.3020285 MG.3020335
€/buc. 2828.00 3340.00 3895.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230 230 230
Putere (kW) 1.5 1.5 2.2
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 24 28 34 
Diametru de găurire continuu în oțel (Ø mm) 20 24 26 
Suport arbore
Deschidere braț (mm) 165 200 285 
Fixare suport arbore MK 2 MK 3 MK 4
Cursa de găurire (mm) 85 105 160 
Turații
Turație ax (rotații / minut) 100 - 5950 35 - 5600 40 - 5000
Trepte de viteză 4 12 9
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 280 x 300 340 x 360 420 x 400 
Dimensiune canal T - lățime (mm) 14 14 14 
Rotație masă 360° 360° 360°
Distanță ax - masă (max.) (mm) 515 860 790 
Suprafață de lucru L x l (mm) 280 x 260 320 x 320 390 x 390 
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 590 1285 1275
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 80 92 115 
Lungime x lățime x înălțime (mm) 665 x 434 x 998 701 x 474 x 1755 918 x 595 x 1930
Greutate netă (kg) 96 166 275

Volumul livrării

mandrină rapidă
(1 - 16 mm)  B16

adaptor conic
MK 2 - B 16

mandrină rapidă
(1 - 16 mm)  B16

adaptor conic
MK 3 - B 16

mandrină rapidă
(1 - 16 mm)  B16

adaptor conic
MK 4 - B 16

piulițe “T”

B34 HV

Modul de lucru “auto“
În modul de lucru automat, motorul 
pornește automat prin ridicarea 
manivelei și se oprește în poziția 
inițială. În acest mod nu este necesar 
să se apese butonul Start și Stop 
pentru repetarea operațiilor de găurire.

Modul lucru “filetare“
                  Motorul este activat prin 
                  mutarea manivelei în stea 
                  în jos. Direcția de rotație 
se modifică prin apăsarea butonului 
de capăt al limitatorului reglabil pentru 
adâncimea de găurire.

CURELE

Professional



Mașini unelte pentru prelucrarea metalelor

8

Mașini de găurit robuste cu curele, turație variabilă și avans automatic al pinolei - Seria DH

Regulator turații se face cu un 
potențiometru.

Precizie a concentricității garantată 
sub 0.015 mm, măsurată la manșonul 
de antrenare al arborelui.

Placa de bază solidă, executată cu 
precizie, cu canale transversale.

Ax găurire: rulmenți de precizie.

Masa de găurire: execuție de 
precizie cu canale radiale în formă de 
T. Rotație 360°.

Funcționare uniformă, silențioasă 
datorată fuliilor din aluminiu și 
transmisiei prin curea dințată.

Manetă de tensionare a curelei.

Lampa integrată în capul mașinii.

Montant turnat cu perete gros pentru 
o mai bună rigiditate și stabilitate.

Motor puteric fără perii colectoare 
foarte silențios, putere utilă mare, 
moment de torsiune aproape 
constant, în toată gama de turație, 
construcție compactă.

Avans automat al pinolei 
Pentru găuri adânci sau înfundate, 
ambreiajul avansului automat poate fi 
cuplat sau decuplat în orice moment 
prin apăsarea butonului de pe 
mânerul de alimentare.

Volumul livrării: mandrină rapidă 
(1 - 16 mm) B16, adaptor conic 
MK - B16, Piulițe “T”

Model DH 24 FT DH 28 FT DH 28 FS
Cod articol MG.3020244 MG.3020260 MG.3020284
€/buc. 1632.00 1796.00 1952.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400 400
Putere (kW) 0.85 0.85 0.85
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 24 28 28
Diametru de găurire continuu în oțel (Ø mm) 20 24 24
Suport arbore
Deschidere braț (mm) 164 200 200
Fixare suport arbore MK 2 MK 3 MK 3
Cursa de găurire (mm) 85 105 105
Turații
Turație ax (rotații / minut) 350 - 3000 120 - 3000 120 - 3000
Trepte de viteză 6 12 12
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 280 x 300 340 x 360 340 x 360
Dimensiune canal T - lățime (mm) 14 14 14
Rotație masă 360 360 360
Distanță ax - masă (max.) (mm) 445 540 928
Suprafață de lucru L x l (mm) 280 x 360 320 x 320 320 x 320
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 595 700 1279
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 80 92 92
Lungime x lățime x înălțime (mm) 665 x 434 x 998 715 x 455 x 1150 715 x 450 x 1720
Greutate netă (kg) 92 132 146

CURELE

• Motor puternic fără perii, cu o rulare deosebit de lină, precum și performanțe 
ridicate, cu un cuplu aproximativ constant pe întreaga gamă de viteză.

• Concentricitate garantată mai mică de 0.015 mm măsurată la burghiu.

• Întrerupător de oprire de urgență separat.

• Ecran de protecție bine dimensionat, reglabil în înălțime, cu întrerupător de 
urgență pentru o mai bună protecție a utilizatorului.

• Limitator de adâncime pentru găurire.

• Apărătoare curea trapezoidală cu întrerupător de siguranță.

• Sens de rotație dreapta / stânga.

DH 28 FT DH 28 FS

Semi-professional

Mașini de găurit cu curele
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Mașini de găurit cu curele - Seria DP
• Mașină de găurit silențioasă, de ultimă generație.
• Motoare industrial, silențioase.
• Limitator de adâncime pentru găurire.
• Lampă LED integrată.
• Apărătoare curea trapezoidală cu întrerupător de siguranță.
• Panou principal dotat cu întrerupător de urgență.

• Ax de găurire cu rulmenți cu bile de precizie.
• Comenzi ale mașinii cu sistem electric 24V CC pentru siguranța utilizatorului.
• Masa de găurire - execuție de precizie cu canale radiale în formă de T. Rotație 

360°. Pivotare ±45°.
• Montant din oțel cu pereți groși pentru o mai bună stabilitate.

Model DP 26 T (230V) DP 26 F (230V) -
Cod articol MG.3020620T MG.3020620F -
€/buc. 1261.00 1282.00 -

Model DP 26 T (400V) DP 26 F (400V) DP 33 (400V)
Cod articol MG.3020625T MG.3020625F MG.3020640
€/buc. 1282.00 1302.00 1529.00

Putere (kW) 0.75 0.75 1.1
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 25 25 30
Diametru de găurire continuu în oțel (Ø mm) 20 20 25
Suport arbore
Deschidere braț (mm) 209 209 270
Fixare suport arbore MK 3 MK 3 MK 4
Cursa de găurire (mm) 95 95 125
Turații
Turație ax (rotații / minut) 200 - 2440 200 - 2440 120 - 1810
Trepte de viteză 12 12 9
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 308 x 308 308 x 308 387 x 387
Dimensiune canal T - lățime (mm) 12 12 14
Distanță ax - masă (max.) (mm) 400 770 775
Suprafață de lucru L x l (mm) 202 x 265 202 x 265 270 x 327
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 592 1300 1300
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 80 80 92
Lungime x lățime x înălțime (mm) 748 x 406 x 1025 748 x 406 x 1724 945 x 480 x 1880
Greutate netă (kg) 107 116 186

Masa de găurire: execuție de 
precizie cu canale radiale în 
formă de T. 
Canal circular pentru absorbția 
lichidului de răcire.
Rotație 360°.
Pivotare ±45°.

CURELE

Semi-professional

Afișaj digital ușor de citit pentru 
a arăta viteza, adâncimea și 
punctul zero.

Angrenare prin curele premium.
Curelele trapezoidale dințate permit 
o transmisie mai mare de putere 
către arbore.
Tensionare rapidă a curelelor cu 
ajutorul unui mecanism cu excentric.

Volumul livrării: mandrină rapidă (1 
- 16 mm)  B16, adaptor conic MK - B 
16, piulițe “T”.

Ecran de protecție  reglabil 
pe înălțime.

DP 26 T DP 33

Mașini de găurit cu curele
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Mașini de găurit robuste cu curele - Seria D Pro și Seria B Pro

Precizia garantată la concentricitate sub 
0.02 mm măsurată la manșonul de antrenare 
a arborelui.
Ax de găurire cu rulmenți de precizie, cu bile.
Ecran protecție, dimensionat generos, reglabil 
în înălțime cu întrerupător de siguranță.
Display digital pentru adâncime.

Funcționare silențioasă datorată fuliilor din 
aluminiu și a transmisiei prin curea dințată 
(de la D 23 Pro).
Transmisie mai bună a puterii datorită curelei 
trapezoidale dințate.
Apărătoare curea trapezoidală cu 
întrerupător de siguranță.D26 Pro D33 ProD23 Pro

Model Seria D Pro D 17 PRO (230V) D 23 Pro (230 V) D 23 Pro (400 V) D 26 Pro (400 V) D 33 Pro (400 V)
Cod articol MG.3003010 MG.3003015 MG.3003020 MG.3003030 MG.3003040
€/buc. 499.00 687.00 697.00 774.00 1065.00
Model Seria B Pro B 17 PRO (230V) - B 23 Pro (400 V) - -
Cod articol MG.3003171* - MG.3003233* - -
€/buc. 349.00 - 490.00 - -

Racordare electrică
Tensiune (V) 230 230 400 400 400
Putere (W) 500 750 750 750 1100
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 16 25 25 25 30
Diametru de găurire continuu în oțel (Ø mm) 12 20 20 20 25
Suport arbore
Deschidere braț (mm) 152 180 180 210 254
Fixare suport arbore MK 2 MK 2 MK 2 MK 3 MK 4
Cursa de găurire (mm) 65 80 80 85 120
Turații
Turație ax (rpm) 680 - 2700 200 - 2440 200 - 2440 200 - 2440 120 - 1810
Trepte de viteză 5 12 12 12 9
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 235 x 220 280 x 245 280 x 245 330 x 290 mm 475 x 425
Dimensiune canal T - lățime (mm) 12 12 12 14 14
Înclinare / rotație masă ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360°
Distanță ax - masă (max.) (mm) 325 425 425 720 695
Suprafață de lucru L x l (mm) 220 x 230 240 x 250 240 x 250 385 x 260 410 x 325
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 530 618 618 1230 1180
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 60 73 73 80 92
Lungime x lățime x înălțime (mm) 565 x 275 x 840 615 x 330 x 1015 615 x 330 x 1015 670 x 355 x 1640 755 x 440 x 1705
Greutate netă (kg) 42 58 63.5 85 137

Volumul livrării adaptor conic MK 2 - B 16 adaptor conic
MK 3 - B 16

adaptor conic
MK 4 - B 16

mandrină rapidă (1 - 16 mm) B16, 2 piulițe “T”

• Întrerupător de siguranță ușor de manevrat conform IP 
54 cu declanșare la tensiune joasă și întrerupător de 
oprire în caz de avarie.

• Limitator de adâncime.
• Masă de lucru de precizie cu canale diagonale 

în formă T.
• Masă de lucru înclinabilă la ±45° și rotativă 360° și 

reglabilă pe înălțime.
• Pârghia de antrenare este dintr-o bucată, realizată din 

aluminiu turnat sub presiune, cu mâner.

• Modelele la 400 volți au suplimentar rotație stânga / 
dreapta.

• Placă de bază solidă, dimensionată generos, cu nervuri 
la partea din spate.

• Funcționare silențioasă datorată fuliilor din aluminiu și 
transmisiei prin curea dințată (de la D 23 Pro).

• Ax de găurire cu rulmenți de precizie, cu bile.
• Motoare electrice puternice și silențioase.

CURELE

Standard

Mașini de găurit cu curele
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Mașini de găurit de banc cu viteză variabilă - Seria DX

Model DX 13 V DX 15 V DX 17 V
Cod articol MG.3020150 MG.3020155 MG.3020170
€/buc. 1164.00 1334.00 2113.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230 230 230
Putere (W) 850 850 1000
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 13 15 16
Diametru de găurire continuu în oțel (Ø mm) 11 12 13
Suport arbore
Deschidere braț (mm) 235 235 235
Fixare suport arbore B 16 MK 2 MK 2
Cursa de găurire (mm) 60 60 60
Turații
Turație ax Vario (rpm) 100 - 3000 100 - 3000 50 - 4000
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) - 290 x 290 290 x 290
Dimensiune canal T - lățime (mm) - 10 10
Distanță ax - masă (max.) (mm) - 98 - 375 98 - 315
Suprafață de lucru talpă L x l (mm) 280 x 290 290 x 280 290 x 280
Distanța mandrină - talpă (max.) (mm) 92 - 297 290 - 355 92 - 385
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 60 60 60
Lungime x lățime x înălțime (mm) 325 x 517 x 895 425 x 475 x 980 425 x 481 x 910
Greutate netă (kg) 51 66 73
Volumul livrării Mandrină rapidă 1-13

Accesorii opționale €/buc. Cod articol
Postament 162.00 MG.3353000

• Fuliile din aluminiu pentru o transmisie maximă a forței.
• Întrerupător de siguranță ușor de manevrat cu 

declanșare la tensiune joasă și întrerupător de oprire în 
caz de avarie.

• Ax de găurire cu rulmenți de precizie, cu bile.
• Precizia garantată la concentricitate sub 

0.03 mm măsurată la manșonul de antrenare a 
arborelui.

• Ecran protecție, dimensionat generos, reglabil în 
înălțime cu întrerupător de siguranță.

• Display de comandă tip “Touch”.
• Masă de lucru de precizie cu canale paralele 

în formă T.
• Masă de lucru reglabilă pe înălțime (DX 15V, DX 17V)
• Limitator de adâncime.
• Modelul DX 17V: cu display OLED, mod de filetare, 

invertor Siemens, funcție origine (zero), contor pentru 
număr de piese, semnalează acustic în momentul 
atingerii adâncimii de găurire stabilite.

Modelul DX 17V
În timpul găuriri și al filetării va seta 
în mod automat viteza sculei după ce 
utilizatorul a introdus ca parametrii 
diametrul de găurire și materialul.

Display-ul OLED afișează:
• turația
• adâncimea de găurire (setată și 

curentă)
• contorul pentru număr de piese
• selectarea sculei și a mărimii acesteia.

Accesoriu opțional - postament
L x l x h: 340 x 420 x 800 mm.

DX 15 V DX 17 V

DX 13 V

CURELE

Standard

Mașini de găurit cu curele
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Mașini de găurit cu curele - Seria B și B-Basic
• Masă de lucru cu execuție de precizie, cu canale radiale, 

înclinabilă la ± 45° și rotativă până la 360°.

• Manetă în stea dimensionată generos, ergonomică, 
cu mâner cauciucat de prindere pentru lucrul în siguranță.

• Motoare electrice de forță cu funcționare silențioasă, 
din aluminiu (începând cu B 14).

• Placă de bază dimensionată generos, solidă cu canale - T, 
puternic nervurată la partea din spate.

• Canale - T pentru fixarea menghinei.

• Modele de 400 volți cu comutator al sensului de rotație stânga / dreapta.

• Curele trapezoidale în V, de înaltă calitate.

• Seria B - cu ecran de protecție reglabil pe verticală.

Model B 13 Basic B 14 Basic B 16 Basic B 20 (230 V) B 20 (400 V) B 25
Cod articol MG.3008013* MG.3008014* MG.3008016* MG.3008201* MG.3008203* MG.3008253*
€/buc. 114.00 157.00 247.00 353.00 392.00 423.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230 230 230 230 400 400
Putere (W) 300 350 450 550 550 550
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ømm) 13 14  16  20  20  20 
Diametru de găurire continuu în oțel (Ømm) 12 12  15  18  18  18 
Suport arbore
Deschidere braț (mm) 104 104 125 170 170 170 
Fixare suport arbore fix / B16 fix / B16 MK 2 MK 2 MK 2 MK 3
Cursa de găurire (mm) 50 50 65 80 80 80 
Turații
Turație ax (rotații / minut) 520 - 2620 520 - 2620 660 - 2500 210 - 2220 210 - 2220 210 - 2220
Trepte de viteză 5 5 5 12 12 12
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 160 x 160 160 x 160 200 x 200 275 x 275 275 x 275 275 x 275 
Dimensiune canal T - lățime (mm) 14 14 14 14 14 14 
Înclinare / rotație masă ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360°
Distanță ax - masă (max.) (mm) 240 330 390 465 465 760 
Suprafață de lucru L x l (mm) 135 x 175 140 x 180 160 x 170 205 x 200 205 x 200 235 x 220 
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 325 440 525 645 645 1210 
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 46 46 60 70 70 70 
Lungime x lățime x înălțime (mm) 420 x 220 x 580 420 x 230 x 700 510 x 270 x 820 600 x 350 x 990 600 x 350 x 990 690 x 390 x 1570 
Greutate netă (kg) 18 20 34 51 51 57

Volumul livrării mandrină cu cheie
(1 - 13 mm) B 16

mandrină rapidă
(0 - 13 mm) B 16

2 piulițe “T”

mandrină rapidă (1 - 16 mm) B 16
adaptor conic MK - B16

2 piulițe “T”

B 13 B 14 B 16 B 20

Seria B-Basic cu ecran 
de protecție fix.

Hobby

Mașini de găurit cu curele
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Mașini de găurit cu angrenaje și sistem de filetare - Seria DH 45

Model DH 45 G
Cod articol MG.3034255
€/buc. 5520.00

Model Vario DH 45 V
Cod articol MG.3034262
€/buc. 8670.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 2.2
Pompă de răcire (W) 10
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 40
Diametru de găurire continuu 
în oțel (Ø mm) 35

Filetare în oțel M 35
Suport arbore
Cursa de găurire (mm) 350
Fixare suport arbore MK 4
Deschidere braț (mm) 170
Turații
Turație ax (rpm) 90 - 1520
Trepte de viteză 8
Turații Vario
Turație ax (rpm) 30 - 2430
Trepte de viteză 4
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 530 x 530
Dimensiune canal T - lățime (mm) 18
Distanță ax - masă, max. (mm) 100 - 740
Rotație / înclinare masă 360° / ±45°
Încărcare masă, max. (kg) 250
Suprafața de lucru L x l (mm) 435 x 445
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 1210
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 150
Lungime x lățime x înălțime (mm) 880 x 595 x 2445
Greutate netă (kg) 550
Volumul livrării: 
Mandrină rapidă 1-16, Adaptor conic MK4 - B16

• Construcție solidă din fontă, pentru sarcini grele.
• Cutie de viteze închisă în baie de ulei.
• Prevăzute cu mod de lucru filetare.
• Întrerupător de protecție a motorului și 

întrerupător general blocabil.
• Ecran protecție, dimensionat generos, reglabil în 

înălțime cu întrerupător de siguranță.

• Limitator de adâncime pentru găurire, reglabil 
cu scală milimetrică.

• Display de comandă tip “Touch”.
• Lampă integrată în capul mașinii.
• Montant turnat cu perete gros pentru 

o mai bună rigiditate și stabilitate
• Masa de găurire rotativă 360°, înclinare ±45°.

DH 45 V
În timpul găuriri și al filetării va seta în mod automat 
viteza sculei după ce utilizatorul a introdus ca 
parametrii diametrul de găurire și materialul.

Display-ul OLED afișează:
• turația
• adâncimea de găurire (setată și curentă)
• contorul pentru număr de piese
• selectarea sculei și a mărimii acesteia.

DH 45 G

DH 45 V

• Masa de găurire masivă, reglabilă în înălțime 
cu cremalieră, cu canale radiale.

• Echipament de răcire cu rezervor integrat în 
placa de bază. Filtru de șpan.

• Placa de bază poate fi utilizată pentru piese 
de lucru foarte înalte cu masa de lucru 
rotită pe o parte solidă cu suprafață precisă 
prelucrată.

• Avans pinolă 0.1 - 0.2 mm/rotație.
• DH 45 G cu avans mecanic al pinolei.
• DH 45 V cu avans electromecanic al pinolei 

și motor cu turație variabilă continuu.

ANGRENAJE

Industry HD

Mașini de găurit cu angrenaje

MG.3049040
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Mașină de găurit cu angrenaje și sistem de filetare, pentru uz industrial - Seria DH 55

• Construcție solidă din fontă, pentru sarcini grele, cu protecție la apă praf.
• Limitator de adâncime pentru găurire reglabil.
• Avans automat electric.
• Lubrifiere automată prin roată dințată de la pompa de ulei.
• Prevăzut cu mod de lucru filetare.
• Lampa de lucru integrată în capul mașinii.
• Protecția mandrinei reglabilă în înălțime prevăzută cu microîntrerupător de siguranță.

Model DH 55 G
Cod articol MG.3034265
€/buc. 9337.00

Model Vario DH 55 V
Cod articol MG.3034267
€/buc. 12825.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 2.8
Pompă de răcire (W) 100
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 55
Diametru de găurire continuu în oțel (Ø mm) 50
Filetare în oțel M 42
Suport arbore
Cursa de găurire (mm) 200
Fixare suport arbore MK 4
Deschidere braț (mm) 400
Avans automat, 3 trepte, reversibil (mm) 0.10 / 0.15 / 0.20
Turații
Turație ax (rotații / minut) 45 - 2000
Trepte de viteză 16
Turații Vario
Turație ax (rotații / minut) 10 - 3000
Trepte de viteză 4
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 600 x 600
Dimensiune canal T - lățime (mm) 18
Distanță ax - masă, max. (mm) 750
Rotație masă 360° / ±45
Încărcare masă, max. (kg) 350
Suprafața de lucru L x l (mm) 515 x 570
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 1300
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 200
Lungime x lățime x înălțime (mm) 850 x 1050 x 2500
Greutate netă (kg) 850

Masă de găurire
• dimensionată generos
• solidă
• execuție de precizie
• canale radiale
• partea din spate 

puternic nervurată
• rotație/înclinare: 360° / ±45°
• canal pentru lichidul de răcire

Mașini de găurit cu angrenaje

Masă de găurire reglabilă în 
înălțime acționată cu motor.

Volumul livrării: Mandrină rapidă (1 - 16 mm) B16.
Adaptor conic MK4 - B 16. Piulițe T.

• Masă de găurire masivă, nervurată în partea inferioară cu 
canale paralele, rotativă ±90°, înclinabilă.

• Motor pentru reglarea înălțimii mesei.
• Echipament de răcire cu rezervor integrat și filtru pentru așchii. 
• Montant turnat cu perete gros pentru o mai bună rigiditate și 

stabilitate.
• DH 55 V cu motor cu turație variabilă continuu.

ANGRENAJE

Industry HD
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Mașini de găurit cu angrenaje

Mașini de găurit cu angrenaje și sistem de filetare - Seria DH 35

Model DH 35 G
Cod articol MG.3034250
€/buc. 4535.00

Model Vario DH 35 V
Cod articol MG.3034252
€/buc. 7306.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 2.2
Pompă de răcire (W) 40
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 35
Diametru de găurire continuu 
în oțel (Ø mm) 26

Filetare în oțel M 24
Suport arbore
Cursa de găurire (mm) 285
Fixare suport arbore MK 4
Deschidere braț (mm) 125
Avans automat (mm) 0.05 / 0.10 / 0.15
Turații
Turație ax (rpm) 75 - 2000
Trepte de viteză 8
Turații Vario
Turație ax (rpm) 30 - 2950
Trepte de viteză 4
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 400 x 420
Dimensiune canal T - lățime (mm) 14
Distanță ax - masă, max. (mm) 65 - 800
Rotație / înclinare masă 360° / ±45°
Încărcare masă, max. (kg) 200
Suprafața de lucru talpă L x l (mm) 420 x 395
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 1217
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 115
Lungime x lățime x înălțime (mm) 860 x 474 x 2175
Greutate netă (kg) 350
Volumul livrării: 
Mandrină rapidă 1-16, Adaptor conic MK4 - B16

• Construcție solidă din fontă, pentru sarcini grele.
• Cutie de viteze închisă în baie de ulei.
• Prevăzute cu mod de lucru filetare.
• Întrerupător de protecție a motorului și 

întrerupător general blocabil.
• Ecran protecție, dimensionat generos, reglabil în 

înălțime cu întrerupător de siguranță.
• Limitator de adâncime pentru găurire, reglabil cu 

scală milimetrică.

• Display de comandă tip “Touch”.
• Lampă integrată în capul mașinii.
• Montant turnat cu perete gros pentru o mai bună 

rigiditate și stabilitate.
• Masa de găurire rotativă 360°, înclinare ±45°.
• Masa de găurire masivă, reglabilă în înălțime cu 

cremalieră, cu canale radiale.
• Echipament de răcire cu rezervor integrat în placa 

de bază. Filtru de șpan.

• Placa de bază poate fi utilizată pentru piese de 
lucru foarte înalte cu masa de lucru rotită pe o 
parte solidă cu suprafață precisă prelucrată.

• Avans pinolă electric 0.05 - 0.15 mm/rotație.
• DH 35 V cu motor cu turație variabilă continuu.

Echipament de răcire cu rezervor integrat în 
placa de bază. Filtru de șpan.

Avans electric al pinolei.

ANGRENAJE

Industry
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Mașini de găurit cu angrenaje și sistem de filetare - Seria B
• Construcție solidă din fontă, pentru sarcini grele.
• Funcționare silențioasă și stabilitate mare datorită 

montantului turnat, bine dimensionat, cu perete gros.
• Lubrifiere automată prin roată dințată de la pompa 

de ulei.
• Precizie înaltă a concentricității datorită axului de 

găurit călit și rectificat.
• Funcționare silențioasă datorită roților dințate 

rectificate fin.
• Prevăzut cu mod de lucru filetare.
• Întrerupător de protecție a motorului și întrerupător 

general blocabil.
• Ax blocabil cu mecanism de extragere integrat 

pentru o schimbare mai ușoară a sculelor. 
 
Turații

• 9 trepte de turație selectabile prin maneta de 
comutare angrenaj, în partea frontală a capului de 
găurire motor antrenare în două trepte

• 18 trepte de turații 50 -1450 rpm

Avans pinolă găurire
• automat
• 2 trepte: 0.1 / 0.2 mm

Protecția mandrinei
• reglabilă în înălțime
• prevăzută cu microîntrerupător

• Masa de găurire masivă, reglabilă în înălțime cu 
cremalieră, nervurată la partea din spate, cu canale 
radiale. Rotație ±90°.

• Echipament de răcire cu rezervor integrat în placa 
de bază. Rezervor 5l, debit 2 l/min. Filtru de șpan.

• Limitator de adâncime pentru găurire, reglabil, cu 
scală milimetrică. 

• Lampă cu halogen integrată în capul mașinii. 
 
 
 

• Rotație stânga / dreapta pentru modul de lucru 
filetare. 

• Montant turnat cu perete gros pentru o mai bună 
rigiditate și stabilitate.

Placa de bază
• poate fi utilizată pentru piese de lucru foarte înalte 

cu masa de lucru rotită pe o parte solidă
• cu suprafață precisă prelucrată

Model  B 40 GSP
Cod articol MG.3034403
€/buc. 4669.00

Model  B 40 GSM
Cod articol MG.3034400
€/buc. 4956.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.5
Pompă de răcire (W) 40
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 35
Diametru de găurire continuu în oțel (Ø mm) 30
Filetare în oțel M 24
Suport arbore
Cursa de găurire (mm) 180
Fixare suport arbore MK 4
Deschidere braț (mm) 350
Avans automat, 2 trepte, reversibil (mm) 0.1 / 0.2
Turații
Turație ax (rotații / minut) 50 - 1450
Trepte de viteză 18
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 560 x 560
Dimensiune canal T - lățime (mm) 18
Distanță ax - masă, max. (mm) 780
Rotație masă ±90°
Încărcare masă, max. (kg) 250
Suprafața de lucru L x l (mm) 510 x 500
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 1320
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 150
Lungime x lățime x înălțime (mm) 935 x 530 x 2280
Greutate netă (kg) 500

B40 GSM

B40 GSP

 B 40 GSM
cu avans electromagnetic al pinolei

 B 40 GSP
cu avans mecanic, pinolă reglabilă în 2 trepte

Volumul livrării: Mandrină rapidă (1 - 16 mm) B16.
Adaptor conic MK4 - B 16.

ANGRENAJE

Industry

Mașini de găurit cu angrenaje
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Mașină de găurit cu angrenaje și sistem de filetare - B 50 GSM
• Construcție solidă din fontă, 

pentru sarcini grele.
• Funcționare silențioasă și stabilitate 

mare datorită montantului turnat, bine 
dimensionat, cu perete gros.

• Lubrifiere automată prin roată dințată de la 
pompa de ulei.

• Precizie înaltă a concentricității datorită 
axului de găurit călit și rectificat.

• Funcționare silențioasă datorită roților 
dințate rectificate fin.

• Prevăzut cu mod de lucru filetare.
• Întrerupător de protecție a motorului și 

întrerupător general blocabil.
• Lampa de lucru integrată în capul mașinii.
• Ax blocabil cu mecanism de extragere 

integrat pentru schimbarea ușoară a sculelor.

• Limitator de adâncime pentru găurire, 
reglabil, cu scală milimetrică.

• Echipament de răcire cu rezervor integrat 
în placa de bază. Rezervor 5l, debit 2 l/min. 
Filtru de șpan.

• Montant turnat cu perete gros pentru o mai 
bună rigiditate și stabilitate.

Protecția mandrinei
• reglabilă în înălțime
• prevăzută cu microîntrerupător

Placa de bază
• poate fi utilizată pentru piese de lucru foarte 

înalte cu masa de lucru rotită pe o parte 
solidă

• cu suprafață precisă prelucrată

Model B 50 GSM
Cod articol MG.3034500
€/buc. 9122.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 2.4
Pompă de răcire (W) 40
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 50
Diametru de găurire continuu în oțel (Ø mm) 45
Filetare în oțel M 42
Suport arbore
Cursa de găurire (mm) 230
Fixare suport arbore MK 4
Deschidere braț (mm) 375
Avans automat, 6 trepte, reversibil (mm) 0.05 / 0.3
Turații
Turație ax (rotații / minut) 54 - 2090
Trepte de viteză 18
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 600 x 600
Dimensiune canal T - lățime (mm) 18
Distanță ax - masă, max. (mm) 800
Rotație / înclinare masă 360° / ±45°
Încărcare masă, max. (kg) 300
Suprafața de lucru L x l (mm) 600 x 520
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 1300
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 200
Lungime x lățime x înălțime (mm) 985 x 775 x 2460
Greutate netă (kg) 950

Masă de găurire
• dimensionată generos
• solidă
• execuție de precizie
• canale radiale
• partea din spate 

puternic nervurată
• rotație/înclinare: 360° / ±45°
• canal pentru lichidul de răcire

Avans electromagnetic al pinolei.
• automat
• reglarea fină se face prin apăsarea butonului de la maneta stea

Pentru găuri adânci sau lamaje, cuplarea avansului automat 
poate fi deschisă sau închisă oricând prin acționarea 
comutatorului din mâner.

Masă de găurire reglabilă în 
înălțime acționată cu motor.

Înlocuire facilă a sculei
de lucru datorită 
mecanismului de 
extragere

Volumul livrării: Mandrină rapidă (1 - 16 mm) B16.
Adaptor conic MK4 - B 16. Piulițe T.

ANGRENAJE

Industry

Mașini de găurit cu angrenaje
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Mașini de găurit cu angrenaje - Seria DH
• Construcție masivă pentru sarcini grele
• Precizie înaltă  la concentricitate datorită arborelui 

călit și rectificat.
• Limitator de adâncime reglabil cu scală milimetrică
• Cutie de viteze cu 8 trepte
• Necesită întreținere redusă datorită lubrefierii 

angrenajului.

• Montant turnat cu perete gros pentru o mai bună 
rigiditate și stabilitate.

• Masa de găurire masivă, nervurată la partea din 
spate, cu canale radiale.

• Rotație stânga / dreapta.
• Lampă cu halogen, integrată în capul de găurire. 

• Apărătoarea mașinii reglabilă pe înălțime, 
prevăzută cu microîntrerupător.

• Reglarea pe înălțime a mesei prin cremalieră.
• Extractor integrat cu mecanism de extracție a 

sculei de lucru, ușor de manevrat.

DH 26 GT

DH 32 GS

Model DH 26GT DH 28GS DH 32GS
Cod articol MG.3034220 MG.3034230 MG.3034240
€/buc. 2104.00 2689.00 3520.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400 400
Putere (kW) 1.1 / 1.5 1.1 / 1.5 1.5 / 2.2
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 24 26 30
Diametru de găurire continuu în oțel (Ø mm) 21 23 26
Suport arbore
Cursa de găurire (mm) 127 127 125 
Fixare suport arbore MK 3 MK 3 MK 4
Deschidere braț (mm) 235 260 285 
Avans automat (mm) - - 0.10 / 0.15 / 0.20
Turații
Turație ax (rotații / minut) 75 - 2900 75 - 2900 75 - 2000
Trepte de viteză 8 8 8
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 380 x 380 376 x 394 400 x 420 
Dimensiune canal T - lățime (mm) 14 14 14 
Înclinare / rotație masă 360° 360° 360°
Distanță ax - masă (max.) (mm) 450 875 820 
Suprafața de lucru L x l (mm) 350 x 356 350 x 356 450 x 395
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 610 1285 1270
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 92 92 115 
Lungime x lățime x înălțime (mm) 600 x 380 x 1300 640 x 376 x 2080 725 x 450 x 2200
Greutate netă (kg) 158 175 312

Volumul livrării adaptor conic
MK 3 - B 16

adaptor conic
MK 3 - B 16

adaptor conic
MK 4 - B 16

Turația: 8 trepte
DH 26GT: 75 - 2900 rot/min
DH 28GS: 75 - 2900 rot/min
DH 32GS: 75 - 2000 rot/min

Funcții suplimentare pentru DH 32 GS
• funcția de filetare
• opțional pedală de picior pentru filetare
• sistem de răcire
• filtru de șpan
• cuplaj electromagnetic pentru avans

ANGRENAJE

Semi-professional

Mașini de găurit cu angrenaje
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Mașină de găurit cu angrenaje și variator de turație - Seria DH
• Construcție masivă pentru sarcini grele.
• Precizie înaltă  la concentricitate datorită arborelui 

călit și rectificat.
• Limitator de adâncime reglabil cu scală milimetrică.
• Cutie de viteze cu 8 trepte.
• Necesită întreținere redusă datorită lubrefierii 

angrenajului.

• Montant turnat cu perete gros pentru o mai bună 
rigiditate și stabilitate.

• Masa de găurire masivă, nervurată la partea din 
spate, cu canale radiale.

• Rotație stânga / dreapta
• Lampă cu halogen, integrată în capul de găurire. 

• Apărătoarea mașinii reglabilă pe înălțime, 
prevăzută cu microîntrerupător.

• Reglarea pe înălțime a mesei prin cremalieră.
• Extractor integrat cu mecanism de extracție a 

sculei de lucru, ușor de manevrat.

Model DH 28GSV DH 32GSV
Cod articol MG.3034235 MG.3034245
€/buc. 3848.00 4710.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 1.5 2.2
Pompă de răcire (W) - 40
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 26 30
Diametru de găurire continuu în oțel (Ø mm) 23 26
Suport arbore
Cursa de găurire (mm) 127 125
Fixare suport arbore MK 3 MK 4
Deschidere braț (mm) 260 285 
Avans automat (mm) - 0.10 / 0.15 / 0.20
Turații
Turație ax (rotații / minut) 45 - 3200 40 - 3000
Trepte de viteză 4 4
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 376 x 394 400 x 420 
Dimensiune canal T - lățime (mm) 14 14 
Înclinare / rotație masă 360° 360°
Distanță ax - masă (max.) (mm) 875 820 
Suprafața de lucru L x l (mm) 350 x 356 420 x 395
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 1285 1270
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 92 115
Lungime x lățime x înălțime (mm) 670 x 550 x 2080 725 x 450 x 2200
Greutate netă (kg) 175 304

DH 32 GSV:
• cuplu maxim în treapta inferioară: 200Nm
• funcția de filetare
• opțional pedală de picior pentru filetare
• sistem de răcire
• filtru de șpan
• cuplaj electromagnetic pentru avans

Volumul livrării
DH 28 GSV: adaptor conic, MK 3 - B 16             DH 32 GSV: adaptor conic, MK 4 - B 16

DH 32GSV

DH 28GSV

ANGRENAJE

Semi-professional

Mașini de găurit cu angrenaje
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Mașini de găurit cu angrenaje, pentru găurire, filetare și frezare - Seria DH 40G

Model OPTIdrill DH 40G
Cod articol MG.3034355
€/buc. 2801.00

Model OPTIdrill DH 40GP
Cod articol MG.3034360
€/buc. 3171.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.5
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 32
Diametru de găurire continuu 
în oțel (Ø mm) 25

Diametru frezare max. (Ø mm) 25
Filetare în oțel M16
Cursă cap de găurire (mm) 265
Suport arbore
Cursa de găurire (mm) 120
Fixare suport arbore MK4
Deschidere braț (mm) 280
Turații
Turație ax (rpm) 95 - 3200
Trepte de viteză 2 x 6
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 500 x 460
Dimensiune canal T - lățime (mm) 14
Distanță ax - masă, max. (mm) 715
Încărcare masă, max. (kg) 50
Suprafața de lucru talpă L x l (mm) 650 x 450
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 1180
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 115
Lungime x lățime x înălțime (mm) 595 x 700 x 2050
Greutate netă (kg) 330
Volumul livrării: mandrină rapidă 1 - 13 B18, 
adaptor conic MK4 - B18, piulițe “T“, reducție MK4-MK3.

• Motor electric cu 12 trepte și viteză variabilă 
95-3200 rpm.

• Construcție solidă din fontă, pentru sarcini grele.
• Cutie de viteze închisă în baie de ulei.
• Mod de lucru filetare.
• Rotație stânga / dreapta.

• Cap de găurire pivotant ±45°
• Întrerupător de protecție a motorului și întrerupător 

general blocabil.
• Ecran protecție, dimensionat generos, reglabil în 

înălțime cu întrerupător de siguranță.
• Limitator de adâncime pentru găurire, reglabil cu 

scală milimetrică.

• Lampă integrată în capul mașinii.
• Montant turnat cu perete gros pentru o mai bună 

rigiditate și stabilitate.
• Placa de bază poate fi utilizată pentru piese de 

lucru foarte înalte cu masa de lucru rotită pe o 
parte solidă cu suprafață precisă prelucrată.

OPTIdrill DH 40GP
Limitatorul de adâncime poate fi reglat în 
intervalul 0 - 120 mm.
Avansul va fi oprit automat atunci când va fi 
atinsă valoare setată a adâncimii de găurire și va 
reveni la poziția originală.
Avans automat: 0.10 / 0.18 / 0.26 mm/rotație.

Capul de găurire poate 
fi înclinat ±45°

DH 40 G - cu avans manual al pinolei.
DH 40 GP - cu avans automat al pinolei.ANGRENAJE

Semi-professional

Mașini de găurit cu angrenaje
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Mașini de găurit cu angrenaje, pentru găurire, filetare și frezare - Seria DH 40CT

Model OPTIdrill DH 40CT
Cod articol MG.3034350
€/buc. 2863.00

Model OPTIdrill DH 40CTP
Cod articol MG.3034351
€/buc. 3243.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.5
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 32
Diametru de găurire continuu 
în oțel (Ø mm) 25

Diametru frezare max. (Ø mm) 25
Filetare în oțel M16
Cursă cap de găurire (mm) 260
Suport arbore
Cursa de găurire (mm) 120
Fixare suport arbore MK4
Deschidere braț (mm) 280
Turații
Turație ax (rpm) 95 - 3200
Trepte de viteză 2 x 6
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 730 x 210
Dimensiune canal T - lățime (mm) 14
Distanță ax - masă, max. (mm) 600
Încărcare masă, max. (kg) 50
Suprafața de lucru talpă L x l (mm) 495 x 375
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 1180
Curse masă
Axa X (mm) 480
Axa Y (mm) 180
Axa Z (mm) 560
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 115
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1060 x 745 x 2090
Greutate netă (kg) 350
Volumul livrării: mandrină rapidă 1 - 13 B18, 
adaptor conic MK4 - B18, piulițe “T“, reducție MK4-MK3.

• Motor electric cu 12 trepte și viteză variabilă 
95-3200 rpm.

• Construcție solidă din fontă, pentru sarcini grele.
• Cutie de viteze închisă în baie de ulei.
• Mod de lucru filetare.
• Rotație stânga / dreapta.
• Cap de găurire pivotant ±45°

• Întrerupător de protecție a motorului și întrerupător 
general blocabil.

• Ecran protecție, dimensionat generos, reglabil în 
înălțime cu întrerupător de siguranță.

• Limitator de adâncime pentru găurire, reglabil cu 
scală milimetrică.

• Lampă integrată în capul mașinii.

• Montant turnat cu perete gros pentru o mai bună 
rigiditate și stabilitate.

• Masa de găurire cu acționare pe direcțiile X, Y, Z, 
reglabilă cu 3 roți de mână.

• Placa de bază poate fi utilizată pentru piese de 
lucru foarte înalte cu masa de lucru rotită pe o 
parte solidă cu suprafață precisă prelucrată.

OPTIdrill DH 40CTP
Limitatorul de adâncime poate fi reglat în 
intervalul 0 - 90 mm.
Avansul va fi oprit automat atunci când va fi 
atinsă valoare setată a adâncimii de găurire și va 
reveni la poziția originală.
Avans automat: 0.10 / 0.18 / 0.26 mm/rotație.

DH 40 CT - cu avans manual al pinolei.
DH 40 CTP - cu avans automat al pinolei.

ANGRENAJE

Semi-professional

Capul de găurire poate 
fi înclinat ±45°

Mașini de găurit cu angrenaje
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Mașini de găurit radiale, industriale - Seria RD K10

ANGRENAJE

Industry HD

RD 5 - cu accesorii opționale

• Motoare puternice ce acoperă o gamă variată 
de viteze pentru operații de găurire, alezare și 
filetare.

• Construcție solidă din fontă, pentru sarcini grele.
• Rază de acțiune mare datorită capului ce se 

poate deplasa pe axele X si Z.
• Întrerupător de protecție a motorului și întrerupător 

general blocabil.
• Sistem de prindere optimizat pe coloană pentru o 

stabilitate maximă.
• Brațul pentru capul de găurire rigidizat la torsiune, 

capabil să suporte sarcini grele.
• Reglarea pe înălțime a capului de găurire se face 

printr-un sistem puternic, motorizat.

• Cutie de viteze închisă în baie de ulei. Pinioanele 
din oțel de înaltă calitate sunt tratate și rectificate 
cu precizie pentru zgomot redus.

• Ghidajele capului de găurire tratate și rectificate 
cu precizie.

Mașini de găurit cu angrenaje
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Mașini de găurit radiale, industriale - Seria RD

Model RD 4 RD 5 RD 6
Cod articol MG.3049040 MG.3049050 MG.3049070
€/buc. 15669.00 20944.00 37744.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400 400
Putere totală (kW) 3 4 6.5
Pompă agent răcire (W) 90 90 90
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 32 42 50
Diametru de găurire continuu 
în oțel (Ø mm) 28 40 45

Suport arbore
Cursa de găurire (mm) 220 230 270
Fixare suport arbore MK4 MK4 MK5
Avans automat, 3 viteze (mm/rotație) 0.05 - 0.15 0.05 - 0.15 0.06 - 0.2
Cap de găurire orizontal
Rotație ±180° ±180° ±180°
Cursă axa X (mm) 530 820 1250
Cursă axa Z (mm) 580 570 680
Turații
Turație ax (rpm) 73 - 1247 37 - 1253 44 - 1206
Trepte de viteză 6 12 12
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 1260 x 700 1608 x 746 2550 x 970
Suprafața de lucru L x l (mm) 828 x 522 1147 x 589 1800 x 830
Dimensiune canal T - lățime (mm) 19 19 14
Distanță ax - masă, max. (mm) 260 - 1060 470 - 1270 465 - 1420
Masă de prindere
Dimensiune masă L x l x h (mm) 600 x 445 x 380 635 x 520 x 415 630 x 500 x 500
Dimensiune canal T - lățime (mm) 19 19 22
Distanță ax - masă, max. (mm) 0 - 675 50 - 850 0 - 910
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 210 260 320
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1260 x 700 x 2180 1725 x 745 x 2550 2670 x 1120 x 2760
Greutate netă (kg) 1120 1800 3200

Accesorii opționale - masă de prindere
Cod articol MG.3049204 MG.3049205 MG.3049206
€/buc. 1311.00 1378.00 1624.00

K10

• Montant turnat cu perete gros pentru o mai bună rigiditate și stabilitate.
• Comenzi ale mașinii cu sistem electric 24V CC pentru siguranța utilizatorului.
• Lampă de lucru cu LED.
• Rezervorul pentru lichidul de răcire și agent de răcire integrate în talpa mașinii

RD4 / RD5
• Blocarea axelor se face manual

RD6
• Blocarea axelor se face hidraulic.

Mașini de găurit cu angrenaje
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Mașină de găurit radială - Seria RD

Model RD 3
Cod articol MG.3049030
€/buc. 5208.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.1
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 28
Diametru de găurire continuu 
în oțel (Ø mm) 24

Filetare în oțel M12
Suport arbore
Cursa de găurire (mm) 130
Fixare suport arbore MK3
Deschidere braț (mm) 160 - 530
Turații
Turație ax (rpm) 155 - 2250
Trepte de viteză 2 x 5
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 780 x 520
Suprafața de lucru L x l (mm) 500 x 550
Dimensiune canal T - lățime (mm) 16
Distanță ax - masă, max. (mm) 170 - 630
Încărcare masă, max. (kg) 200
Masă de prindere
Dimensiune masă L x l x h (mm) 280 x 230 x 200
Dimensiune canal T - lățime (mm) 16
Distanță ax - masă, max. (mm) 430
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 115
Lungime x lățime x înălțime (mm) 870 x 645 x 1550
Greutate netă (kg) 288
Volumul livrării: stand, masă de prindere.

• Motor puternic cu 10 trepte și viteză variabilă 
155-2250 rpm.

• Construcție solidă din fontă, pentru sarcini grele.
• Rază de acțiune mare datorită capului ce se 

poate deplasa pe axele X si Z.
• Întrerupător de protecție a motorului și întrerupător 

general blocabil.

• Precizia garantată la concentricitate sub 
0.015 mm măsurată la manșonul de antrenare a 
arborelui. Ax de găurire cu rulmenți de precizie, 
cu bile.

• Montant turnat cu perete gros pentru o mai bună 
rigiditate și stabilitate.

• Comenzi ale mașinii cu sistem electric 24V CC 
pentru siguranța utilizatorului.

• Stand pentru mașină cu colector de așchii în 
volumul livrării.

K10

ANGRENAJE

Semi-professional

Mașini de găurit cu angrenaje
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Mașini de găurit cu stand magnetic

• Mașini de găurit cu stand magnetic ce pot executa găuri orizontale sau verticale în grinzi sau structuri metalice.
• Se utilizează cu carote prindere Weldon 19 mm.
• Cablaj electric intern cu dublă izolație.

Model MB 351 MB 502 E MB 502 MB 754 MB 1204 MB 301 A
Cod articol MK.3860351 MK.3860500 MK.3860502 MK.3860754 MK.3861204 MK.3860300*
€/buc. 595.00 751.00 993.00 1094.00 2001.00 595.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230 230 230 230 230 230
Putere (kW) 1.1 1.1 2.0 2.0 2.0 1.1
Capacitate de găurire max. (mm)
Cu burghiu
coroană

Diametru 35 50 50 75 120 35
Adâncime 50 50 75 50 75 50

Cu burghiu
(prindere directă)

Diametru - - - 32 32 -
Adâncime - - - 150 150 -

Cu burghiu
(cu adaptor)

Diametru 13 13 16 16 16 13
Adâncime 140 140 110 110 110 110

Prindere M 24 Fixă M 24 MK 3 MK 3 M 24
Turații
Număr de viteze 1 2 2 4 4 1

Turații (rpm) 330 180/270 230/300 90/120
180/230

120/220
250/450 330

Prindere magnetică
Dimensiuni magnet (mm) 165 x 80 180 x 90 200 x 100 200 x 100 210 x 120 165 x 80
Forță de prindere (N) 15 000 17 000 32 000 32 000 32 000 15 000
Dimensiuni
Dimensiuni (mm) 450x330x260 330x125x476 330x125x476 330x125x476 330x125x476 280x205x395
Greutate (kg) 13 15 23 25 28 17

Mașini de găurit cu stand magnetic - Metalkraft

Volumul livrării:

MB 351, 502, 502E, 754, 1204, 
301 A
• sistem de răcire
• cutie de transport din plastic
• sistem de protecție

Suplimentar
• MB 754 / 1204: livrate cu adaptor 

MK3 / 19mm și MK3 / 32 mm; pană de 
extracție.

MB 351:
• Motor de 1.1 kW, cu 1 viteză.
• Model cu mandrină rapidă.

MB 502 E:
• Motor de 1.1 kW, cu 2 viteze.
• Model cu mandrină rapidă.

MB 502:
• Motor puternic de 2 kW, cu 2 viteze.
• Model cu mandrină rapidă.

MB 754:
• Motor puternic de 2 kW, cu 4 viteze.
• Magnet de mare putere: 32000N.
• Prindere MK3.
• Posibilitatea schimbării sensului 

de rotație.

MB 1204:
• Motor puternic de 2 kW, cu 4 viteze.
• Magnet de mare putere: 32000N.
• Prindere MK3.
• Posibilitatea schimbării sensului 

de rotație.
• Viteză variabilă.

MB 301 Auto:
• Motor de 1.1 kW, cu 1 viteză.
• Singurul model cu avans automat 

al pinolei.

MB 351

MB 754

MB 502 E MB 502

MB 1204MB 301 A
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Mașini de găurit cu stand magnetic

• Mașină de perforat țevi proiectată pentru a realiza găuri 
de până la Ø127 mm.

• Poate fi utilizată atât vertical cât și orizontal.
• Dotată cu bulă de nivel pentru o poziționare precisă.
• Dotată cu sistem de siguranță cu lanț.
• Sistem de prindere pentru țevi cu diametre între 32 - 203 mm.
• Design ergonomic cu toate comenzile la îndemâna utilizatorului, 

mașina a fost concepută pentru productivitate maximă.

Specificații tehnice:
• Motor: 230 V / 1.1 kW.
• O treaptă de viteză.
• Turație: 390 rpm (în gol).
• Capacitate de găurire: până la Ø127 mm.
• Dimensiuni (L x l x h): 319 x 270 x 302 mm
• Prindere mandrină: 5/8” - 16 mm.

Se livrează fără carote.

Accesorii pentru mașini de găurit cu stand magnetic - Metalkraft

Mașină de găurit pentru țevi - RB 127

Adaptoare pentru mandrină Mandrine rapide

Adaptoare pentru montură filetare

Mandrine

Adaptor Pentru mașina €/buc. Cod articol
Weldon 3/4“ (19) - 1/2“, scurt MB 351 / MB301 Auto 11.88 MK.3876001
Weldon 3/4“ (19) - 1/2“, lung MB 502 / MB301 Auto 12.94 MK.3876004
Weldon 3/4“ (19) - 1/2 MB 502 E 12.84 MK.3876020
MK3 - 1/2“ MB 754 / MB1204 49.70 MK.3876007

Model Diametru maxim de 
găurire Ø (mm)

Greutate 
(kg) €/buc. Cod articol

RB 127 127 14.5 933.00 MK.3860127

Tip Pentru mașina €/buc. Cod articol
M24, scurt MB351 85.30 MK.3877351
M24, lung MB502 / MB301 Auto 70.20 MK.3877502

Model Pentru mașina €/buc. Cod articol
Mandrine

M 5  -  M   6 MB754 157.00 MK.3876017
M 8  -  M 25 157.00 MK.3876018

Cuplaje
M   5

MB754

141.00 MK.3876009
M   6 141.00 MK.3876010
M   8 141.00 MK.3876011
M 10 141.00 MK.3876012
M 12 141.00 MK.3876013
M 16 141.00 MK.3876014
M 20 141.00 MK.3876015
M 25 141.00 MK.3876016

Prindere Pentru mașina €/buc. Cod articol

1.5 - 13 mm MB351 / MB502E / 
MB301 Auto   8.52 MK.3876002

1.0 - 16 mm MB502 / MB754 / 
MB1204 / MB301 Auto 16.18 MK.3876005

Weldon 3/4“ (19) - 1/2“, scurt

Weldon 3/4“ (19) - 1/2“, lung

Weldon 3/4“ (19) - 1/2“

MK3 - 1/2“
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Mașini de frezat de banc
Mașini de frezat universale

Mașini de frezat multifuncționale
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Mașini de frezat de banc

Mașină de frezat - MB 4

Model MB 4
Cod articol MG.3338450
€/buc. 2648.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.1 / 1.5
Diametru de găurire-frezare
Diametru de găurire în oțel (mm) 32 
Diametru de găurire continuu în oțel (mm) 28 
Diametru maxim cu cap frezare (mm) 63 
Diametru frezare cu freză deget max. (mm) 28 
Suport arbore
Fixare suport arbore MK 4
Cursa de găurire (mm) 120 
Deschidere braț (mm) 275 
Cap găurire-frezare
Înclinarea capului ±60°
Turații (rotații / minut) 95 - 3200
Trepte de viteză 2 x 6
Masa transversală
Lungime masă (mm) 800 
Lățime masă (mm) 240 
Dimensiune canal T (mm) / distanța (mm) 14 / 63 
Curse
Cursa X (mm) 450 
Cursa Y (mm) 195 
Cursa Z (mm) 430 
Dimensiuni 
Lungime (mm) 1155
Lățime (mm) 775
Înălțime (mm) 1420
Greutate netă (kg) 320

MB 4
cu accesorii opționale

• Construcție solidă, turnată.
• Rigle în V pentru reglarea jocului.
• Gama largă de turații între 95 - 3200 rotații / minut.
• 12 trepte de turație selectabile, motor în două 

trepte.
• Sens de rotație stânga / dreapta.
• Ghidaje în coadă de rândunică.
• Capul de găurire-frezare înclinabil ±60°.
• Buton de oprire de urgență.
• Limitator de adâncime.
• Ecran de protecție reglabil pe înălțime, cu 

microîntrerupător oferind protecție maximă pentru 
utilizator împotriva șpanului la turații mari

Panou de control cu buton oprire de urgență și 
selector sens de rotație.

Schimbarea turației se face prin acționarea 
selectorului de turație de pe fața panoului.

Reglarea avansului pinolei se face prin maneta 
în stea cuplând din poziția avans manual grosier în 
poziția avans manual fin.

Montantul cu ghidaj în coadă de rândunică.
 

Ecran de protecție solid, reglabil pe înălțime, cu 
microîntrerupător.

Masa transversală, solidă și precisă, cu canale T și 
rigle în V pentru reglarea jocului. Dotată cu 3 roți de 
mână pentru reglarea poziției și limitatori de cursă, 
reglabili.

Accesorii opționale
Descriere €/buc. Cod articol
Dorn de fixare MK4 / M16 / B16   11.67 MG.3350304
Postament cu tavă de șpan inclusă, L x l x H: 650 x 550 x 750 mm 416.00 MG.3353014

Modul de filetare
Motorul pornește 
automat în funcție de 
setarea stabilită.
Se modifică automat 
sensul de rotație,
de îndată ce 
adâncimea presetată 
este atinsă.

Reglarea avansului 
pinolei se face prin 
maneta în stea cuplând 
din poziția avans manual 
grosier în poziția avans 
manual fin .

Accesoriu opțional
Postament cu tavă 
de șpan inclusă 
MG.3353014

Semi-professional
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Mașini de frezat de banc

• Construcție solidă, turnată.
• Turație reglabilă continuu.
• Precizie înaltă la concentricitate datorită rulmenților 

cu role conice, sub 0.015 mm, măsurată în pinolă.
• Capul de găurire/frezare înclinabil ±60°.
• Avans manual fin.
• Ghidaj solid în coadă de rândunică realizând 

stabilitate mare și precizie optimă.
• Opțional postament solid, pentru stabilitate și lucrul 

fără vibrații.
• Limitator adâncime de găurire.
• Mod de lucru filetare.
• Ecran de protecție reglabil pe înălțime, cu 

microîntrerupător, oferind protecție maximă pentru 
utilizator împotriva șpanului la turații mari.

Panou de control cu buton oprire de urgență și 
selector sens de rotație. Cu display digital pentru 
afișarea turației. Potențiometru pentru turație.

Indicator digital de adâncime: 
afișare în mm sau inch.

Reglarea avansului pinolei se face prin maneta 
în stea cuplând din poziția avans manual grosier în 
poziția avans manual fin.

Montant cu stabilitate mare și precizie ridicată și 
ghidaj solid în coadă de rândunică.
 

Masa transversală, solidă și precisă, cu canale 
T - transversale, reglabilă, cu 3 manete. Dotată 
cu limitatoare mecanice, reglabile și scală pentru 
măsurarea lungimii. 
 
MH 35V - cu turație variabilă continuu. 

Mașini de frezat - Seria MH 35

Model MH 35G
Cod articol MG.3338165
€/buc. 4197.00

Model Vario MH 35V
Cod articol MG.3338170
€/buc. 4679.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.5
Diametru de găurire-frezare
Diametru de găurire în oțel (mm) 32 
Diametru de găurire continuu în oțel (mm) 28 
Diametru maxim cu cap frezare (mm) 80 
Diametru frezare cu freza deget max. (mm) 28 
Suport arbore
Cursa pinolei (mm) 90 
Fixare suport arbore BT 30
Deschidere braț (mm) 215
Prindere tijă M16
Cap găurire-frezare
Înclinarea capului ± 60°
Turații (rpm) 220 - 3100
Număr de trepte 2 x 6
Turații Vario (rpm) 50 - 3260
Număr de trepte Vario 6, reglabile electronic
Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 750 x 210 
Dimensiune canal T (mm) / distanța (mm) 12 / 63
Distanța masa transversală - arbore 440
Curse
Cursa axa X (mm) 450
Cursa axa Y (mm) 200
Cursa axa Z (mm) 460
Dimensiuni 
Lungime x lățime x înălțime  (mm) 1030 x 850 x 1340
Greutate netă (kg) 316

Accesorii opționale
Descriere €/buc. Cod articol
Avans universal masă V 99S 452.00 MG.3352021
Kit asamblare Opti V 99S - axa X   44.40 MG.3352035
Postament, L x l x H: 650 x 550 x 750 mm 416.00 MG.3353014

Setare pentru adâncime de găurire sau filetare.
Mașina va comuta automat sensul de rotație.

Dotate cu sistem rapid de înlocuire BT30 x 45°

Accesoriu opțional:
Postament - MG.3353014

Semi-professional
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• Construcție solidă, turnată.
• Turație reglabilă continuu.
• Precizie înaltă la concentricitate datorită rulmenților 

cu role conice, sub 0.015 mm, măsurată în pinolă.
• Cap înclinabil ±30°.
• Avans manual fin.
• Ghidaj solid în coadă de rândunică realizând 

stabilitate mare și precizie optimă.
• Opțional postament solid, pentru stabilitate și lucrul 

fără vibrații.
• Limitator adâncime de găurire.
• Mod de lucru filetare.
• Ecran de protecție reglabil pe înălțime, cu 

microîntrerupător, oferind protecție maximă pentru 
utilizator împotriva șpanului la turații mari.

Panou de control cu buton oprire de urgență și 
selector sens de rotație. Cu display digital pentru 
afișarea turației. Potențiometru pentru turație.

Indicator digital de adâncime: 
afișare în mm sau inch.

Reglarea avansului pinolei se face prin maneta 
în stea cuplând din poziția avans manual grosier în 
poziția avans manual fin.

Montant cu stabilitate mare și precizie ridicată și 
ghidaj solid în coadă de rândunică.
 
Capul de frezare poate fi poziționat pe axa Z electric.

Masa transversală, solidă și precisă, cu canale 
T - transversale, reglabilă, cu 3 manete. Dotată 
cu limitatoare mecanice, reglabile și scală pentru 
măsurarea lungimii. 
 
MH 50V - cu turație variabilă continuu. 

Accesorii opționale
Descriere €/buc. Cod articol
Avans universal masă V 99 452.00 MG.3352021
Kit asamblare Opti V 99 - axa X 53.40 MG.3352036
Postament, L x l x H: 750 x 750 x 730 mm 633.00 MG.3353015

Mașini de frezat - Seria MH 50

Model MH 50G
Cod articol MG.3338180
€/buc. 5695.00

Model Vario MH 50V
Cod articol MG.3338185
€/buc. 6146.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 2.2
Diametru de găurire-frezare (mm)
Diametru de găurire în oțel 38
Diametru de găurire continuu în oțel 32
Diametru maxim cu cap frezare 80
Diametru frezare cu freza deget max. 32
Suport arbore
Cursa pinolei (mm) 115
Fixare suport arbore BT 40
Deschidere braț (mm) 260
Prindere tijă M16
Cap găurire-frezare
Înclinarea capului ± 30°
Turații (rpm) 225 - 3260
Număr de trepte 2 x 6
Turații Vario (rpm) 50 - 3260
Număr de trepte Vario 6, reglabile electronic
Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 850 x 240 
Dimensiune canal T (mm) / distanța (mm) 18 / 80
Distanța masa transversală - arbore 545
Curse
Cursa axa X (mm) 520
Cursa axa Y (mm) 260
Cursa axa Z (mm) 460 manual / 385 automat
Dimensiuni 
Lungime x lățime x înălțime  (mm) 1210 x 1020 x 1645
Greutate netă (kg) 518

Setare pentru adâncime de găurire sau filetare.
Mașina va comuta automat sensul de rotație.

Dotate cu sistem rapid de înlocuire BT40 x 45°

Accesoriu opțional:
Postament - MG.3353015

Semi-professional

Mașini de frezat de banc
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Mașini de frezat cu turație variabilă - Seria MH 20
• Avansul arborilor, reglabil, fără joc.
• Montantul solid și cu execuție de precizie cu 

ghidaj V în coada de rândunică. Reglabil pe 
toate cele 3 axe.

• Filtru EMC (pentru a proteja părțile electronice 
sensibile împotriva fluctuațiilor de curent ale 
rețelei).

• Ghidajele sunt rectificate și prevăzute cu canale 
de ungere.

• Mașinile sunt echipate cu rulmenți radiali 
cu role conice în capetele axelor, ce permite 
reglarea fără joc.

• Mecanisme electrice interne la 24 de volți în loc 
de 230 volți (potențial risc).

• Sens de rotație stânga / dreapta.
• Capul de găurire poate fi înclinat la ±60°, ceea 

ce permite operațiuni de găurire și frezare la 
orice poziție unghiulară.

• Ecran de protecție reglabil în înălțime, cu 
microîntrerupător ce oferă protecție maximă 
utilizatorului împotriva așchiilor și părților care 
se desprind la viteze mari.

• Lampa mașinii integrată în capul mașinii.

• Gamă largă de turații, variabil continuu, de 
la 100 până la 3000 rot/min, sens de rotație 
dreapta - stânga.

• Turația și adâncimea sunt afișate pe display.
• Precizie la concentricitate sub 0.015 mm, 

care se măsoară în pinola de găurire, datorită 
rulmenților cu role conice.

• Scala de măsurare lungime înglobată în masa 
transversală.

• Masa transversală, solidă și precisă, cu canale 
T - transversale, reglabilă, cu 3 manete. Dotată 
cu limitatoare mecanice, reglabile. 
Modelele VL și VLD cu masă lungă și o 
încărcare maximă a mesei de 50 kg. 

• Montant - Z și Axa - X: 
locaș realizat la o lățime de 9 mm pentru 
asamblarea ulterioară a benzilor magnetice prin 
simpla lor lipire 
 
Montant - Z: 
partea din spate cu alezaj, în acest fel este ușor 
să se aplice ulei pe arborele trapezoidal sau să 
se greseze arborele cu bile de recirculare

Model MH 20 V
Cod articol MG.3338131
€/buc. 1529.00

Model MH 20 VL
Cod articol MG.3338132
€/buc. 1632.00

Model MH 20 VLD
Cod articol MG.3338133
€/buc. 2350.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230
Putere (W) 750
Diametru de găurire-frezare (mm)
Diametru de găurire în oțel 16
Diametru de găurire continuu în oțel 12
Diametru maxim cu cap frezare 52
Diametru frezare cu freză deget max. 20
Suport arbore
Fixare suport arbore MK 2
Cursa de găurire (mm) 50
Deschidere braț (mm) 170
Cap găurire-frezare
Înclinare cap ±60°
Turații (rpm)  100 - 3000
Trepte de viteză (reglabile electronic) 2
Masa transversală

L x l masă (mm)
MH 20 V 500 x 180
MH 20 VL 700 x 180
MH 20 VLD 700 x 180

Dimensiune canal T (mm) 
/ distanța (mm) 12 / 63

Încarcare maximă (kg) 40 / 50
Curse
Cursa axa X (mm) - V / VL / VLD 280 / 480 / 480
Cursa axa Y (mm) 175
Cursa axa Z (mm) 210
Dimensiuni 
Lungime x lățime x înălțime  (mm) 750 x 650 x 820
Greutate netă (kg) 94

Accesorii opționale
Descriere €/buc. Cod articol
Dorn de fixare MK2 / M10 / B16 6.23 MG.3050670
Postament, L x l x H (mm): 340 x 420 x 800 162.00 MG.3353000
Tavă pentru șpan, L x l x H (mm): 720 x 470 x 30 26.30 MG.3352999

Accesorii opționale
Postament - MG.3353000
Tavă pentru șpan - MG.3353299

MH 20 V

MH 20 VLD

MH 20 VLD Vario 
cu display digital de 
poziționare DRO5

Standard

Mașini de frezat de banc
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Accesorii opționale
Descriere €/buc. Cod articol
Mandrină cu fixare Weldon, BT 30: 1-13 mm 199.00 MG.3536303
Dorn de fixare cu bucșă elastică, BT 30, ER 32 81.90 MG.3536304
Adaptor BT 30 - MT 2 81.90 MG.3536305
Bolț de fixare, BT 30 12.07 MG.3536302
Postament L x l x H (mm): 700 x 700 x 750 334.00 MG.3353009

Mașini de frezat - Seria MH 25

Model MH 25 V MH 25 SV
Cod articol MG.3338155 MG.3338160
€/buc. 3479.00 4853.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230 230
Putere (kW) 2 2
Diametru de găurire-frezare
Diametru de găurire în oțel (mm) 25 25
Diametru de găurire continuu în oțel (mm) 20 20
Diametru maxim cu cap frezare (mm) 50 50
Diametru frezare cu freză deget max. (mm) 25 25
Suport arbore
Fixare suport arbore BT 30 BT 30
Deschidere braț (mm) 185 185
Cap găurire-frezare
Turații (rotații / minut) 200 - 4000 200 - 4000
Trepte de viteză reglabile electronic reglabile electronic
Rotație cap 45° 45°
Masa transversală
Lungime masă (mm) 620 620
Lățime masă (mm) 180 180
Dimensiune canal T (mm) / distanța (mm) 12 / 50 12 / 50
Curse manual automat / manual
Cursa X (mm) 400 380 / 400
Cursa Y (mm) 210 130 / 210
Cursa Z (mm) 270 190 / 270
Dimensiuni 
Lungime x lățime x înălțime (mm) 955 x 970 x 1025 955 x 970 x 1025
Greutate netă (kg) 192 200

• Mașină de frezat robustă cu afișaj digital.
• Axa Z - reglabilă ușor datorită contragreutății.
• Turație reglabilă continuu.
• Șine de ghidare late pe axa Z.
• Avansul arborilor reglabil.
• Mașinile sunt echipate cu rulmenți radiali 

cu role conice în capetele axelor, ce permite 
reglarea fără joc.

• Rotație a capului 45°.
• Sens de rotație stânga / dreapta.
• Buton pentru oprire de urgență. 

 

MH 25 V
• Cu display pe capul de frezare pentru o citire mai 

ușoară a turației.

MH 25 SV:
• Avans automat pe toate 3 axele: 

X: 150 - 930 mm/min; Y: 100 - 580 mm/min 
Z: 80 - 450 mm/min.

• Motoare în trepte cu cuplu mare: 
X: 2.2 Nm, Y: 2.2 Nm, Z: 4.2 Nm.

• Display digital DRO 5 pentru toate 3 axele.
• Limitator de avans pentru toate 3 axele.
• Panou de comandă detașabil.

Ecran de protecție reglabil în înălțime, cu 
microîntrerupător, pentru cea mai bună protecție a 
operatorului împotriva șpanului.

Schimbarea turației prin acționarea selectorului de 
turație de pe fața panoului.

Masa transversală, solidă și precisă, cu canale 
T - transversale, reglabilă, cu 3 manete. Dotată cu 
limitatoare mecanice, reglabile.

MH 25 SV cu panou 
de comandă detașabil

MH 25 SV cu limitator 
de avans 
pe toate axele.

MH 25 SVMH 25 V

Panou de control cu 
buton pentru oprire 
de urgență

Sistem pentru 
schimbare rapidă a 
sculelor BT30x45°

MH 25 V

MH 25 SV

Standard

Mașini de frezat de banc
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Mașini de frezat universale
Mașină de frezat - MT 50
• Model solid, compact, realizat din fontă de 

calitate care asigură un înalt grad de absorbție 
a vibrațiilor.

• Avansul pinolei se face acționând mânerul în 
stea sau roata de mână cu avans fin.

• Pentru frezare în poziție verticală cu 
posibilitatea de găurire inclinată.

• Mișcarea pe axa X poate fi făcută cu roata de 
mână sau prin intermediul avansului automat.

• Pentru frezare în poziție orizontală, cu freze tip 
disc, se face un sprijin lateral, stabil, al axului 
de frezare.

Sistem de răcire în dotare standard.
 
Masa transversală, solidă și precisă, cu canale 
T - transversale, reglabilă.
Dotată cu limitatoare mecanice, reglabile.

Capul de găurire-frezare înclinabil ±90°.

Reglarea poziției capului de frezare: capul 
poate fi deplasat înainte și înapoi.

Lampa mașină în dotare standard cu LED. 

Model MT 50
Cod articol MG.3336005
€/buc. 9635.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 4.5
Pompă agent răcire (W) 40
Diametru de găurire-frezare (mm)
Diametru de găurire în oțel 30
Diametru de găurire continuu în oțel 25
Arbore vertical
Putere motor de acționare (kW) 2.2
Fixare suport arbore ISO 40
Cursa (mm) 120
Deschidere braț (mm) 240 - 650
Turație arbore (rotații / minut) 115 - 1750
Număr de trepte 8
Arbore orizontal
Putere motor de acționare (kW) 1.5
Fixare suport arbore ISO 40
Deschidere braț (mm) 0 - 185
Turație arbore (rotații / minut) 60 - 1350
Număr de trepte 9
Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 1000 x 240
Dimensiune canal T (mm) / distanța (mm) 14 / 4
Capacitatea max. de încărcare (kg) 160
Curse
Axa X - automat / manual (mm) 500 / 580
Avans X în 8 trepte (mm/min.) 24 - 720
Axa Y - manual (mm) 200
Axa Z - manual (mm) 340
Dimensiuni 
Lungime (mm) 1290
Lățime (mm) 1090
Înălțime (mm) 2170
Greutate netă (kg) 820

Panoul de comandă
cu afișaj digital de poziție 

• panou de comandă integrat
• afișaj digital de poziție 

DPA 2000, integrat
• se poate roti în jurul axei proprii

Poziția orizontală de frezare
• pentru aplicații în poziția orizontală 

de frezare cu sprijin stabil 
• cuțite de frezare tip disc
• lagăr de alunecare reglabil 

în poziția de frezare orizontală

Avans masă automat pe axa x

Volumul livrării: Mandrină Ø 1 - 16mm/B18.
Adaptoare ISO 40 / B18, ISO 40 / MK 3, ISO 40 / MK 2.
Sistem de răcire. Lampa mașinii. Display digital de poziție - 3 axe.

Professional
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Mașini de frezat universale

Mașină de frezat - MT 60
• Model solid, compact, realizat din fontă de 

calitate care asigură un înalt grad de absorbție 
a vibrațiilor.

• Avansul pinolei se face acționând mânerul în 
stea sau roata de mână cu avans fin.

• Pentru frezare în poziție verticală cu 
posibilitatea de găurire inclinată.

• Mișcarea pe axa X poate fi făcută cu roata de 
mână sau prin intermediul avansului automat.

• Pentru frezare în poziție orizontală, cu freze tip 
disc, se face un sprijin lateral, stabil, al axului 
de frezare.

Sistem de răcire în dotare standard.
 
Masa transversală, solidă și precisă, cu canale 
T - transversale, reglabilă.
Dotată cu limitatoare mecanice, reglabile.

Capul de găurire-frezare înclinabil ± 45°.

Reglarea poziției capului de frezare: capul 
poate fi deplasat înainte și înapoi.

Lampa mașină în dotare standard cu LED. 

Model MT 60
Cod articol MG.3336090
€/buc. 12005.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 5
Pompă agent răcire (W) 40
Diametru de găurire-frezare (mm)
Diametru de găurire în oțel 30
Diametru de găurire continuu în oțel 25
Diametru maxim cu cap frezare 100
Diametru frezare cu freza deget max. 25
Arbore vertical
Putere motor de acționare (kW) 2.2
Fixare suport arbore ISO 40
Cursa (mm) 120
Deschidere braț (mm) 220 - 550
Turație arbore (rotații / minut) 90 - 2000
Număr de trepte 8
Arbore orizontal
Putere motor de acționare (kW) 2.2
Fixare suport arbore ISO 40
Deschidere braț (mm) 35 - 370
Turație arbore (rotații / minut) 40 - 1300
Număr de trepte 9
Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 1270 x 280
Dimensiune canal T (mm)
/ distanța (mm) 14 / 50

Capacitatea max. de încărcare (kg) 150
Curse
Axa X - automat (mm) 680
Axa X - manual (mm) 750
Axa Y - manual (mm) 230
Axa Z - manual (mm) 360
Dimensiuni 
Lungime (mm) 1650
Lățime (mm) 1310
Înălțime (mm) 2160
Greutate netă (kg) 1300

Panoul de comandă
cu afișaj digital de poziție 

• panou de comandă integrat
• afișaj digital de poziție 

DPA 21, integrat
• se poate roti în jurul axei 

proprii

Poziția orizontală de frezare
• pentru aplicații în poziția 

orizontală de frezare cu 
sprijin stabil 

• cuțite de frezare tip disc
• lagăr de alunecare reglabil 

în poziția de frezare 
orizontală

Avans masă automat 
pe axa X.

Volumul livrării: Mandrină Ø3 - 16 mm / B18.
Adaptoare ISO40 / B18, ISO40 / MK3, reducție MK3 / MK2.
Sistem de răcire. Lampa mașinii.
Display digital de poziție - 3 axe.

Professional
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Mașini de frezat - Seria MB 4

• Mașini de frezat cu display digital DPA 
și postament din fontă.

• Avans automat pentru axa Z cu reglaj fin.
• Motor de poziționare pentru axa Z.
• Funcție de găurire / filetare.

Capul de găurire poate fi înclinat cu ±45° ceea ce 
permite operații de găurire și frezare 
în orice poziție unghiulară.

Ecran de protecție bine dimensionat, reglabil în 
înălțime, cu întrerupător de urgență pentru o mai 
bună protecție a utilizatorului. 

Masă transversală cu canale T, masivă. 
Suplimentar cu canal pentru preluarea lichidului 
de răcire. Limitatori de cursă reglabili. 
Cu scală gradată.

Axa X cu avans automat masă, livrat standard. 
Avans rapid cu turație continuu variabilă. 
Sens de rotație dreapta/stânga.

Montant cu stabilitate mare și precizie ridicată și 
ghidaj solid în coadă de rândunică.

Avans pinolă automat.

MB 4P cu sistem digital DRO3.

Panou digital OPTI - sistem de 
control integrat pentru:
• reglare înălțime axa Z
• mod de operare 

filetare / frezare
• rotație stânga / dreapta
• sistem de iluminare
• sistem de răcire
• buton de oprire de urgență

MB 4PV cu variator de turație, sistem 
digital DRO5 și indicator de turație). 

Model MB 4P MB 4PV
Cod articol MG.3338460 MG.3338466
€/buc. 6105.00 7336.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 1.5 1.5
Diametru de găurire-frezare
Diametru de găurire 
în oțel (mm) 32 24

Diametru de găurire 
continuu în oțel (mm) 28 20

Diametru maxim 
cu cap frezare (mm) 63 63

Diametru frezare 
cu freză deget max. (mm) 28 26

Suport arbore
Fixare suport arbore MK 4 MK 4
Cursa de găurire (mm) 120 120
Deschidere braț (mm) 258 258
Cap găurire-frezare
Înclinarea capului ±45° ±45°
Turații (rotații / minut) 95 - 3200 60 - 2760
Trepte de viteză 2 x 6 2 reglabile electronic

Masa transversală
Lungime masă (mm) 800 800
Lățime masă (mm) 240 240

Dimensiune canal T (mm) / 
distanța (mm) 14 / 80 14 / 80

Curse
Cursa X - automat/manual (mm) 480 / 560 480 / 560
Cursa Y - manual (mm) 195 195
Cursa Z - manual (mm) 350 350
Avans pinolă automat (mm/rot.) 0.1 / 0.18 / 0.26 0.1 / 0.18 / 0.26
Dimensiuni 
Lungime (mm) 1600 1600
Lățime (mm) 930 930
Înălțime (mm) 2110 2110
Greutate netă (kg) 495 495

Mașini de frezat universale

Semi-professional
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Mașini de frezat universale

Mașină de frezat - MT 50E
• Dotată cu avans automat pentru axele X și Y.
• Capul de găurire-frezare înclinabil ± 45°.
• Rotație stânga / dreapta.
• Avansul pinolei se face acționând mânerul 

în stea.
• Montant cu stabilitate mare și precizie ridicată 

și ghidaj solid în coadă de rândunică.

• Dotată cu sistem de răcire.
• Lampă de lucru integrată în capul mașinii.
• Panoul de control permite schimbarea 

sensului de rotație.
• Mod de lucru filetare.

Model MT 50 E
Cod articol MG.3336010
€/buc. 6834.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.5
Pompă agent răcire (W) 40
Diametru de găurire-frezare (mm)
Diametru de găurire în oțel 30
Diametru de găurire continuu în oțel 25
Diametru maxim cu cap frezare 63
Diametru frezare cu freza deget max. 25
Arbore
Fixare suport arbore ISO 40
Cursa (mm) 120
Deschidere braț (mm) 250 - 650
Turație arbore (rpm) 115 - 1750
Număr de trepte 8
Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 1000 x 240
Dimensiune canal T (mm) 14
Capacitatea max. de încărcare (kg) 150
Curse
Axa X - automat (mm) 500
Axa X - manual (mm) 580
Axa Y - automat (mm) 150
Axa Y - manual (mm) 230
Axa Z - manual (mm) 320
Dimensiuni 
Lungime (mm) 1360
Lățime (mm) 1150
Înălțime (mm) 2080
Greutate netă (kg) 760

Volumul livrării: Mandrină Ø3 - 16 mm / B18.
Adaptoare ISO40-MK3, MK3-MK2, ISO40/B18.
Sistem de răcire. Lampa mașinii.

Sistem de răcire integrat.

Avans automat pentru axele X și Y.

• Ecran de protecție reglabil pe înălțime, cu 
microîntrerupător, oferind protecție maximă pentru 
utilizator împotriva șpanului la turații mari.

• Masa de lucru solidă și precisă, cu canale T - 
transversale, reglabilă, cu 3 manete. Dotată cu limitatoare 
mecanice, reglabile și scală pentru măsurarea lungimii.

Semi-professional
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Mașini de frezat multifuncționale

Accesorii opționale
Descriere €/buc. Cod articol
Dorn de fixare pentru mandrină, ISO 40 / B16   31.70 MG.3352070
Avans universal masă Opti V 250 - Axa Y 466.00 MG.3352025
Avans universal masă Opti V 250 - Axa X 506.00 MG.3352030
Manopera asamblare V 250 149.00 MG.9000489
Sistem pneumatic de fixare scule, ISO 40 759.00 MG.3352394
Manoperă asamblare ISO 40 250.00 MG.9000490

Accesoriu opțional
Avans universal masă V 
250 pentru axa Y. Montaj 
vertical cu reglare continuă 
variabilă a turației (avans 
rapid - tensiune 230 V) 
MG.3352025

Display digital
de poziție DPA 21

Mașini de frezat multifuncționale profesionale - Seria MF Vario

Model MF 2V MF 4V
Cod articol  MG.3336030 MG.3336050
€/buc. 14765.00 18458.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 2.2 4.5
Pompă agent răcire (W) 100 100
Diametru de găurire-frezare (mm)
Diametru de găurire în oțel 24 32 
Diametru de găurire continuu în oțel 20 28 
Diametru maxim cu cap frezare 76 100 
Diametru frezare cu freza deget max. 18 20 
Suport arbore
Cursa pinolei (mm) 127 127 
Fixare suport arbore ISO 40 ISO 40
Deschidere braț (mm) 213 - 533 200 - 680 
Cap găurire-frezare
Turații (rotații / minut) 10 - 5100 9 - 6750
Trepte de turație (reglabile electronic) 6 8
Înclinarea capului ± 45° ± 45°
Avansul automat al pinolei (mm/rotație) 0.04 / 0.08 / 0.15 0.04 / 0.08 / 0.15
Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 1245 x 230 1370 x 254 
Încărcarea maximă (kg) 230 275
Dimensiune canal T(mm) / distanța(mm) 16 /63 16 /63
Distanța ax-masă transversală (mm) 57 - 463 40 - 446 
Curse
Cursa X - automat/manual (mm) 730 / 800 800 / 900
Cursa Y - manual (mm) 305 320
Cursa Z - automat/manual (mm) - / 406 365 / 400
Dimensiuni 
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1400x1450x2150 1500x1450x2200
Greutate netă (kg) 950 1150

Accesoriu opțional
Sistem pneumatic de 
fixare scule, ISO 40 cu 
timp scurt de schimbare, o 
operare cu o singură sculă 
și vacuumare puternică. 
MG.3352394

• Model solid realizat din fontă Meehanite de înaltă 
calitate.

• Ghidaje rectangulare solide pentru axa Z.
• Toate axele cu ghidaje reglabile  în coadă de 

rândunică.
• Precizia înaltă la concentricitate datorită 

rulmenților cu role conice, sub 0.01 mm, măsurată 
în pinola axului.

• Avans automat pinolă.
• Întrerupător principal cu întrerupător protecție 

motor, sens rotație dreapta/stânga, buton oprire 
de urgență în caz de avarie.

• Echipament răcire livrat standard. 
 

• Display digital de poziție, pivotabil: cu rigle optice 
pentru cele trei axe, MF 2V / MF 4V.

• Gamă largă de turații, variabil continuu, cu 
convertizor de frecvență “Made in Germany”.

Cap găurire - frezare înclinabil la ± 45° cu o 
deschidere braț de 215-533 mm (MF 2) 
și 200-680 mm (MF 4).

Limitator adâncime găurire reglabil , cu scală 
milimetrică.

Ecran protecție reglabil în înălțime.
 
Masa transversală, solidă și precisă, cu canale 

T - transversale, reglabilă, cu 3 manete. Dotată 
cu limitatoare mecanice, reglabile și scală pentru 
măsurarea lungimii.

Axa X (MF2 / MF4) cu avans automat masă, livrat 
standard. Avans rapid cu turație continuu variabilă. 
Sens de rotație dreapta/stânga.

Axa Y - (MF2 / MF4) cu avans manual.

Axa Z - MF2 - avans manual / MF4 - avans 
automat.

Industry HD
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Mașini de frezat multifuncționale

Mașini de frezat multifuncționale - Seria MZ
• O gamă largă de utilizare.
• Avans automat pe axele X ,Y și Z, în livrarea standard.
• Masa transversală are suprafața prelucrată în execuție de precizie, cu canale T.
• Operare simplă a elementelor de comutare pentru schimbarea vitezei.
• Construcție robustă a mașinii.
• Construcție masivă din fontă cenușie de înaltă calitate, puternic nervurată.

• Toate ghidajele sunt calite și reglabile prin prisme în V.
• Axele echipate cu șuruburi cu bilă.
• Lampa de iluminat inclusă în livrarea standard.
• Echipamentul de răcire inclus în livrarea standard.
• MZ 2S: Sistem de lubrifiere centralizat manual.
• MZ 4S: Sistem de lubrifiere centralizat automat.

K10

Industry HD
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Mașini de frezat multifuncționale

Mașini de frezat multifuncționale - Seria MZ

Model MZ 2S MZ 4S

Cod articol MG.3346235 MG.3346245
€/buc. 34125.00 41321.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 4.0 5.4
Pompă de răcire (W) 95 95
Capul de găurire-frezare
Diametru de găurire în oțel (mm) 30 32
Diametru de găurire
continuu în oțel (mm) 26 28

Arbore vertical
Putere motor de acționare (kW) 2.2 3.75
Fixare suport arbore ISO 40 ISO 40
Turație arbore (rotații / minut) 50 - 1890 30 - 2250
Trepte de viteză 12 18
Distanță arbore-masă (mm) 75 - 410 70 - 400
Înclinarea capului ± 90° ± 90°
Cursa (mm) 120 120
Arbore orizontal
Fixare suport arbore ISO 40 ISO 40
Distanță arbore-masă (mm) 70 - 400 130 - 390
Masa transversală
Masă orizontală
lungime x lățime (mm) 750 x 320 900 x 500

Masă verticală
lungime x lățime (mm) 830 x 250 1200 x 250

Dimensiune canal T (mm) /
distanța (mm) 14 / 63 14  / 63

Capacitatea max. de încărcare (kg) 285 360
Avansuri

Axa X (masa de lucru max.) (mm) 400 (manual)
310 (automatic)

600 (manual)
510 (automatic)

Axa Y (cap de frezare max.) (mm) 200 (manual)
160 (automatic)

480 (manual)
440 (automatic)

Axa Z (masa de lucru max.) (mm) 335 (manual)
295 (automatic)

390 (manual)
345 (automatic)

Avans masă (mm/min) 10 - 600 10 - 600
Avans masă rapid (mm/min) 50 - 700 50 - 780
Dimensiuni
Lungime (mm) 1239 1610
Lățime (mm) 1168 1825
Înălțime (mm) 1900 1885
Greutate netă (kg) 1400 1890

Panoul de comandă
cu afișaj digital de poziție 

• panou de comandă integrat
• afișaj digital de poziție 

DPA 700, integrat
• se poate roti în jurul axei proprii

Capul de găurire-frezare poate fi 
înclinat cu ± 90°.

• Ghidaje călite.
• Tavă pentru șpan.
• Capul de găurire-frezare poate fi înclinat cu ± 90°.
• Axul motorului: 2.2 kW (MZ 2S) / 3.75 kW (MZ 4S)

• Turație ușor de schimbat: 12 trepte (MZ 2S) / 18 trepte (MZ 4S)
• Masa transversală, solidă și precisă, cu canale T - transversale, reglabilă. 

Dotată cu limitatoare mecanice, reglabile.
• Roată de mână cu gradații.

Volumul livrării: 4 dornuri de fixare ISO 40 cu diametre 16, 22, 27 și 32 mm. 
Adaptor ISO 40 / MK 3. 7 bucșe elastice ISO 40 cu diametre de 6, 8, 10, 12, 
16, 20, 25 mm. Mandrine MK1 / MK2. Sistem de răcire.

Șurub cu bile pentru toate 3 axele

Spațiul de lucru protejat în livrarea standard. 
Poate fi rabatat.

K10
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Mașini de frezat multifuncționale

• Gamă largă de aplicații.
• Construcție robustă.
• Model solid, compact, realizat din fontă Meehanite de înaltă calitate.
• Sistem de lubrefiere centralizat.
• Roată de mână generos dimensionată, cu scală.
• Lampă de iluminat, în livrarea standard.
• Operare simplă a elementelor de comutare pentru schimbarea vitezei.

• Display-ul digital DPA 2000 de măsurare precisă a cursei se poate 
roti în jurul mașinii.

• Ghidaje în coadă de rândunică cu rigle reglabile pe toate cele 3 axe.
• Funcționare silențioasă datorită roților dințate care rulează în baie de ulei.
• Livrare standard cu sistem automat de avans al mesei pe axele X și Y și axa Z 

(doar pentru MT 200).

Mașini de frezat multifuncționale - Seria MT

Industry
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Model  MT 100  MT 200
Cod articol MG.3336110 MG.3336120
€/buc. 14055.00 23096.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 3.6 9.2
Pompă agent răcire (W) 40 90
Diametru de găurire-frezare (mm)
Diametru maxim cu cap frezare 85 100
Diametru frezare cu freza deget max. 20 20
Arbore vertical
Putere motor de acționare (kW) 2.2 4.0
Tijă prindere M 16 M 24
Fixare suport arbore ISO 40 ISO 50
Turație arbore (rotații / minut) 45 - 1600 60 - 1750
Trepte de viteză 11 12
Înclinarea capului 360° 360°
Distanță arbore-masă (mm) 90 - 520 250 - 670
Arbore orizontal
Putere motor de acționare (kW) - 4.0
Fixare suport arbore - ISO 50
Turație arbore (rotații / minut) - 58 - 1800
Trepte de viteză - 12
Distanța pe orizontală
arbore-masă (mm) - 0 - 400

Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 1120 x 260 1650 x 360
Avans masă (9 trepte) (mm/min.) 18 - 310 22 - 420
Capacitatea max. de încărcare (kg) 350 450
Dimensiune canal T (mm) /
distanța (mm) 14 / 63 14 / 95

Rotație masă - 35°
Axa X
Cursă manual/automat (mm) 600 / 480 1290 / 1210
Avans automat (mm/min.) 24 - 402 22 - 380
Avans rapid (mm/min) - 1290
Putere motor avans (kW) 0.37 1.1
Axa Y
Cursă manual/automat (mm) 270 / - 280 / 200
Avans automat (mm/min.) - 20 - 380
Avans rapid (mm/min) - 1290
Putere motor avans (kW) 0.37 1.1
Axa Z
Cursă manual/automat (mm) 380 / 340 400 / 320
Avans automat (mm/min.) 24 - 402 7 - 127
Avans rapid (mm/min) - 342
Putere motor avans (kW) 0.75 1.1
Dimensiuni 
Lungime (mm) 1540 2160
Lățime (mm) 1355 2160
Înălțime (mm) 1650 2100
Greutate netă (kg) 1300 2220

Mașini de frezat multifuncționale

Mașini de frezat multifuncționale - Seria MT

Poziția orizontală de frezare (MT 200) 

• pentru aplicații în poziția orizontală de 
frezare cu scaun stabil 

• cuțite frezare tip disc
• lagăr de alunecare reglabil 

în poziția de frezare orizontală

Avansul mesei este automat
pe axele X și Z
și axa Y (doar pentru MT 200).

Panoul de comandă
cu afișaj digital de poziție 

• panou de comandă integrat
• afișaj digital de poziție 

DPA 2000, integrat
• se poate roti în jurul axei proprii

Panou de comandă cu display digital de poziție
• ușor de operat
• reduce considerabil timpul de lucru
• pivotant dreapta-stânga față de mașină
 

Capul de frezare 
• două axe de rotație
• scale gradate
• pivotabil, cu posibilitatea de rotație

Avansul mesei automat pe axele X, Y și Z 
(doar pentru MT 200).

Masa transversală, solidă și precisă, cu canale 
T - transversale, reglabilă. Dotată cu limitatoare 
mecanice, reglabile. Rotație 35°.

Volumul livrării
MT 100: Mandrină ISO40 Ø32 mm.
Dorn pentru frezare orizontală Ø32 mm.

MT 200: Mandrină ISO 50 Ø32 mm.
Dornuri de fixare ISO 50 / Ø32, ISO 50 / Ø27 și ISO 50 / Ø32.
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Mașini de frezat multifuncționale

• Gamă largă de aplicații.
• Construcție robustă.
• Model solid, compact, realizat din fontă Meehanite de înaltă calitate.
• Sistem de lubrefiere centralizat.
• Roată de mână generos dimensionată, cu scală.
• Operare simplă a elementelor de comutare pentru schimbarea vitezei.

• Ecran de protecție reglabil pe înălțime, cu microîntrerupător, pentru o protecție 
optimă a utilizatorului împotriva așchiilor.Lampă LED de iluminat, în livrarea 
standard.

• Display-ul digital DPA 21 de măsurare precisă a cursei se poate 
roti în jurul mașinii.

• Suport de frezare orizontal, atașat la spatele mașinii pentru acces ușor.
• Ghidaje în coadă de rândunică cu rigle reglabile pe toate cele 3 axe.

Mașini de frezat multifuncționale - Seria MT S K10

Industry

 MT 230 S
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Mașini de frezat multifuncționale

Model  MT 130 S  MT 230 S
Cod articol MG.3344110 MG.3344125
€/buc. 15715.00 24846.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 6 12
Pompă agent răcire (W) 60 90
Diametru de frezare (mm)
Diametru maxim cu cap frezare 100 160
Diametru frezare cu freza deget max. 20 25
Arbore vertical
Putere motor de acționare (kW) 3 4
Tijă prindere M 16 M 24
Fixare suport arbore ISO 40 ISO 50
Turație arbore (rotații / minut) 45 - 1660 60 - 1750
Trepte de viteză 11 12
Înclinarea capului 360° 360
Distanță arbore-masă (mm) 100 - 500 190 - 590
Arbore orizontal
Putere motor de acționare (kW) - 5.5
Turație arbore (rotații / minut) - 60 - 1800
Trepte de viteză - 12
Distanța pe orizontală
arbore-masă (mm) - 10 - 410

Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 1270 x 300 1650 x 360
Capacitatea max. de încărcare (kg) 200 400
Dimensiune canal T (mm) /
distanța (mm) 14 / 80 18 / 80

Rotație masă - 35°
Axa X
Cursă manual/automat (mm) 720 / 650 1300 / 1220
Avans automat (mm/min.) 30 - 830 30 - 750
Avans rapid (mm/min) 1335 1200
Axa Y
Cursă manual/automat (mm) 300 / 220 300 / 220
Avans automat (mm/min.) 30 - 830 20 - 500
Avans rapid (mm/min) 1335 800
Axa Z
Cursă manual/automat (mm) 400 / 320 400 / 320
Avans automat (mm/min.) 23 - 625 15 - 375
Avans rapid (mm/min) 1000 600
Dimensiuni 
Lungime (mm) 1760 2550
Lățime (mm) 1550 2160
Înălțime (mm) 1700 2005
Greutate netă (kg) 1450 2800

Mașini de frezat multifuncționale - Seria MT S
Panou de comandă cu display digital de poziție
• ușor de operat
• reduce considerabil timpul de lucru
• pivotant dreapta-stânga față de mașină
 

Capul de frezare 
• două axe de rotație
• scale gradate
• pivotabil, cu posibilitatea de rotație

Avansul mesei automat pe axele X, Y și Z.

Masa transversală, solidă și precisă, cu canale 
T - transversale, reglabilă. Dotată cu limitatoare 
mecanice, reglabile. Rotație 35°.

Volumul livrării
MT 130 S: Suport de frezare ISO 40 pentru frezare orizontală. 
Arbore de frezare Ø 32 mm. 

MT 230 S: Adaptor ISO 50 / MT 4.
Suport de frezare ISO 50 / Ø22, ISO 50 / Ø27.

K10

Panoul de comandă DPA 21
cu afișaj digital de poziție 

• panou de comandă integrat
• afișajul digital de poziție se 

poate roti în jurul axei proprii

 MT 130 S

Poziția orizontală de frezare 

• pentru aplicații în poziția orizontală de 
frezare cu scaun stabil 

• cuțite frezare tip disc
• lagăr de alunecare reglabil 

în poziția de frezare orizontală

Cap de frezare reglabil pe 2 axe

Prin rotirea atât a părții din spate cât și 
a celei frontale se poate regla un unghi 
definit pentru alinierea verticală a capului 
de frezare la axa mesei transversale. 
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Accesorii opționale
Descriere €/buc. Cod articol
Dorn de fixare pentru mandrină, ISO 40 / B16 31.70 MG.3352070

Mașini de frezat multifuncționale cu control mecanic al vitezei - Seria MF-B

Model MF 2-B MF 4-B
Cod articol  MG.3348330 MG.3348340
€/buc. 11244.00 12379.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 3.0 3.0
Pompă agent răcire (W) 90 90
Diametru de găurire-frezare (mm)
Diametru de găurire în oțel 24 24
Diametru de găurire continuu în oțel 20 20
Diametru maxim cu cap frezare 76 76
Diametru frezare cu freza deget max. 25 25
Suport arbore
Cursa pinolei (mm) 127 127
Fixare suport arbore ISO 40 ISO 40
Deschidere braț (mm) 15 - 415 0 - 420
Cap găurire-frezare
Turații (rotații / minut) 60 - 4200 60 - 4200
Trepte de turație (reglabile mecanic) 2 2
Înclinarea capului ±45° ±45°
Avansul automat al pinolei (mm/rotație) 0.038 / 0.076 / 0.152
Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 1246 x 230 1370 x 254
Încărcarea maximă (kg) 200 300
Dimensiune canal T(mm) / distanța(mm) 16 / 63 16 / 63
Distanța ax-masă transversală (mm) 405 405
Curse
Cursa X - automat/manual (mm) 690 / 610 820 / 740
Cursa Y - automat/manual (mm) 310 / 230 410 / 330
Cursa Z - automat/manual (mm) 390 / 310 400 / 320
Dimensiuni 
Lungime (mm) 2000 2400
Lățime (mm) 1600 2160
Înălțime (mm) 2010 2300
Greutate netă (kg) 1000 1260

• Model solid realizat din fontă Meehanite de înaltă 
calitate.

• Axele X și Y cu ghidaje reglabile în coadă de 
rândunică.

• Precizia înaltă la concentricitate datorită 
rulmenților cu role conice, sub 0.01 mm, măsurată 
în pinola axului.

• Întrerupător principal cu întrerupător protecție 
motor, sens rotație dreapta/stânga, buton oprire 
de urgență în caz de avarie.

• Echipament răcire livrat standard.
• Display digital de poziție, pivotabil: cu rigle optice 

pentru cele trei axe, DPS 2000.
• Turație în 2 trepte, reglabilă 60 - 4200 rpm.
• Sistem de lubrifiere centrală.
• Cap găurire - frezare înclinabil la ± 45° cu o 

deschidere braț de 15-415 mm (MF 2-B) 
și 0-420 mm (MF 4-B).

• Limitator adâncime găurire reglabil , cu scală 
milimetrică.

• Ecran protecție reglabil în înălțime.
• Masa transversală, solidă și precisă, cu canale T 

- transversale, reglabilă, cu 3 manete sau în mod 
automat. Dotată cu limitatoare mecanice, reglabile 
și scală pentru măsurarea lungimii.

K10

Panoul de comandă
cu afișaj digital de poziție 

• panou de comandă integrat
• afișaj digital de poziție 

DPA 2000, integrat
• se poate roti în jurul axei proprii

Professional

Mașini de frezat multifuncționale
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Strunguri de banc
Strunguri cu postament

Strunguri monobloc
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Strunguri cu mecanismul cutiei de viteză cu roți dințate.
Modele “Vario” cu viteză reglabilă și motor fără perii colectoare. 

• Execuție de înaltă precizie. 
• Batiu prismatic puternic nervurat turnat din fontă, călit prin inducție și rectificat 

de precizie.
• Ghidaje călite și rectificate.
• Cap arbore principal călit (DIN 6350).
• Precizia garantată la concentricitate a capului axului sub 0.009 mm.

• Cu șurub conducător pentru filetare sau strunjire longitudinală automată.
• Schimbare sens stânga / dreapta din panoul de comandă.
• Protecție universal strung.
• Cu sanie longitudinală, sanie transversală și sanie superioară.
• Antrenare automată ax longitudinal / ax conducător.
• Gamă mare de filetare datorită roților de schimb.
• Buton de oprire de urgență cu declanșare la tensiune joasă.
• Protectie contra așchiilor la sania superioară.
• Șurub conducător rulând pe două lagăre de alunecare sinterizate.

Strunguri - TU 2506 / TU 2506 V / TU 2807 / TU 2807 V

Strunguri de banc

TU 2807 V (Vario)
cu accesorii opționale

TU 2506 (230V)

Standard

CURELE
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Modificarea turației
• Simplu și rapid, prin curele trapezoidale
• Modelele Vario pot fi ușor setate folosind potențiometru

Angrenaj avans
• Mers uniform datorită roților dințate cu dinți rotunzi
• Rulare în baie de ulei 

Cărucior
• Portcuțit cvadruplu
• Toate ghidajele reglabile fără joc datorită penelor trapezoidale
• Protecție contra șpanului la sania superioară 

Păpușă mobilă
• Reglabilă cu ± 5 mm pentru strunjirea conică
• Pinola păpușii mobile și roata de manevră cu cadran cu gradație de precizie 

de 0.02 mm
• Reglare rapidă și ușoară a păpușii mobile prin maneta de fixare

Modelele TU 2506 V / TU 2807 V
• Cu moment de rotație mare și un cuplu 

de rotație aproape constant 
• Cu viteză variabilă controlată electronic (potențiometru)
• Display digital pentru turație
• Universal de strung de precizie pentru viteze mari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strunguri - TU 2506 / TU 2506 V / TU 2807 / TU 2807 V

Model TU 2506 (230V) TU 2807 (230 V)
Cod articol MG.3425001 MG.3427001
€/buc. 1858.00 2457.00

Model TU 2506 (400V) TU 2807 (400V)
Cod articol MG.3425003 MG.3427003
€/buc. 1858.00 2457.00

Model TU 2506 V (Vario) TU 2807 V (Vario)
Cod articol MG.3425006 MG.3427006
€/buc. 2900.00 3293.00

Racordare electrică
Tensiunea
TU 2506 230 V / TU 2807 230V (V) 230 230

Tensiunea
TU 2506 400 V / TU 2807 400 (V) 400 400

Tensiunea (V)
TU 2506 V / TU 2807 V (V) 230 230

Putere motor (kW) 0.75 0.85
Putere motor Vario (kW) 1.5 1.5
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 125 140
Distanța intre vârfuri 550 700
Diametru de strunjire deasupra batiului 246 266
Lățime batiu 135 180
Turații
Turații ax (rotații / minut) 125 - 2000 150 - 2000
Trepte 6 6
Turații ax Vario (rotații / minut) 30 - 4000 30 - 4000
Trepte Vario, reglabile electronic 4 4
Păpușă fixă
Ax conic MK 4 MK 4
Alezaj arbore (Ø mm) 26 26
Înălțime scaun portcuțit (mm) 13 13.5
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 70 60
Cursă sanie transversală (mm) 110 160
Avans și pas de filetare
Avans (mm) 0.07 - 0.40 0.07 - 0.40
Pas - Metric (mm/rotație) 0.20 - 4.00 0.20 - 3.50
Pas - Inch (filet / 1”) 56 - 8 56 - 8
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 2 MK 2
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 65 85
Lungime x lățime x înălțime
Modele TU (mm) 1250 x 585 x 475 1370 x 640 x 535
Modele TU Vario (mm) 1250 x 650 x 420 1370 x 660 x 440
Greutate netă (kg) 135 190

Accesorii pentru TU 2506 €/buc. Cod articol
Lunetă max. Ø 50 mm 61.20 MG.3441315
Lunetă mobilă max. Ø 34 mm 61.20 MG.3441310
Platou frontal Ø 240 mm 51.80 MG.3441352
Mandrină pentru strung (bucșă elastică ER 25) 83.70 MG.3441305
Mandrină pentru strung (bucșă elastică ER 32) 98.80 MG.3441306
Postament strung 400.00 MG.3440409

Accesorii pentru TU 2807 €/buc. Cod articol
Lunetă max. Ø 55 mm 74.30 MG.3441415
Lunetă mobilă max. Ø 56 mm 70.60 MG.3441410
Platou frontal Ø 265 mm 67.80 MG.3441452
Flanșă mandrină strung Ø 160 mm (alezaj conic) 64.90 MG.3441413
Mandrină pentru strung (bucșă elastică ER 25) 83.70 MG.3441305
Mandrină pentru strung (bucșă elastică ER 32) 98.80 MG.3441306
Postament strung 400.00 MG.3440409

Strunguri de banc

Accesorii opționale
Mandrine pentru strung cu bucșă elastică
MG.3441305 / MG.3441306

Accesorii opționale

Accesoriu opțional
Postament - MG.3440409

Volumul livrării. Universal cu 3 bacuri Ø125 mm. Vârf centrare fix MK 2 / MK 4. Pro-
tecție universal strung. Jgheab pentru așchii. Portcuțit cvadruplu. Apăratoare contra 
stropirii / deflector. Antrenor pentru strung. Set roți dințate de schimb.
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Strunguri de banc

• Execuție de înaltă precizie.

• Ghidaje călite și rectificate.

• Precizia garantată la concentricitate a capului axului sub 0.009 mm.

• Cu șurub conducător pentru filetare sau strunjire longitudinală automată.

• Antrenare automată ax longitudinal / ax conducător.

• Schimbare sens stânga / dreapta din panoul de comandă.

• Buton de oprire de urgență cu declanșare la tensiune joasă.

• Gamă mare de filetare datorită posibilității înlocuirii setului de roți dințate de 
schimb.

• Turațiile pot fi schimbate rapid repoziționând curelele trapezoidale (TU 3008 / 
TU 3008V).

• TU 3008G - model cu angrenaje.

Strunguri - TU 3008 / TU 3008G / TU 3008V

TU 3008 V
cu acesorii opționale

ANGRENAJE

Standard

CURELE
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Strunguri - TU 3008 / TU 3008G / TU 3008V

Model TU 3008 (400V)
Cod articol MG.3427200
€/buc. 3126.00

Model TU 3008G (400V)
Cod articol MG.3427210
€/buc. 3715.00

Model TU 3008V (Vario) (230V)
Cod articol MG.3427205
€/buc. 3784.00

Putere (kW) 1.1
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 158
Distanța intre vârfuri 800
Diametru de strunjire 
deasupra batiului 310

Diametru de strunjire
deasupra saniei 190

Lățime batiu 180
Înălțime scaun portcuțit 25
Păpușă fixă
Ax conic MK 5
Alezaj arbore (Ø mm) 38
Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 4
Turații TU 3008 (rotații / minut) 150 - 2000
Trepte de viteză 6
Turații TU 3008G (rotații / minut) 165 - 2400
Trepte de viteză 6
Turații TU 3008V (Vario),
(rotații / minut), reglabile electronic 30 - 3000

Trepte de viteză 5
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 65
Cursă sanie transversală (mm) 150
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal (mm/rotație) 0.085 - 0.832
Avans transversal (mm/rotație) 0.01 - 0.1
Pas - Metric (mm/rotație) 0.2 - 3.5
Pas - Inch (filet / 1”) 56 - 8
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 3
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 70
Dimensiuni
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1525 x 705 x 575
Greutate netă (kg) 243

Denumire €/buc. Cod articol
Lunetă mobilă 70.60 MG.3441460
Lunetă fixă 70.60 MG.3441461
Postament pentru strung 400.00 MG.3440409

Accesorii opționale

Volumul livrării:
Universal cu 3 fălci Ø 160 mm. Vârf centrare fix MK 3 / MK 5. Protecție universal pentru strung. 
Portcuțit cvadruplu. Set roți dințate de schimb.

Accesoriu opțional: Postament - MG.3440409

Modelul TU 3008 V
• Cu moment de rotație mare și un cuplu 

de rotație 
aproape constant 

• Cu viteză variabilă controlată electronic 
(potențiometru)

Mașini de frezatStrunguri de banc

Batiu prismatic
• Solid, prismatic, din fontă cenușie, călit prin 

inducție Rectificare de precizie 

Cărucior
• Execuție de precizie
• Roți manuale cu scală ajustabilă 

de precizie 0.04 / 0.01 mm
• Portcuțit cvadruplu
• Toate ghidajele reglabile prin prisme V

Păpușa mobilă
• Reglabilă pentru strunjirea conică
• Pinola păpușii mobile și roată manuală 

cu scală ajustabilă de precizie 0.02 mm 
Avansul este asigurat de roțile dințate 
ce rulează în baia de ulei.

Șurubul conducător rulează pe doi rulmenți sinterizați
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Strunguri de banc

• Strung cu angrenaje; execuție de înaltă precizie.

• Ghidaje călite și rectificate.

• Precizia garantată la concentricitate a capului axului sub 0.015 mm.

• Cu șurub conducător pentru filetare sau 
strunjire longitudinală automată.

• Ax principal tratat termic, susținut pe rulmenți conici de precizie.

• Antrenare automată ax longitudinal / ax conducător.

• Schimbare sens stânga / dreapta din panoul de comandă.

• Buton de oprire de urgență cu declanșare la tensiune joasă.

• Gamă mare de filetare datorită posibilității înlocuirii 
setului de roți dințate de schimb.

Strung - TM 3110

ANGRENAJE

Standard

TM 3110
cu acesorii opționale
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Strung - TM 3110

Denumire €/buc. Cod articol
Lunetă mobilă, Ø10 - Ø 70 mm 76.90 MG.3441465
Lunetă fixă, Ø10 - Ø 70 mm 97.70 MG.3441466
Postament pentru strung - MST 1 400.00 MG.3440409

Accesorii opționale

Volumul livrării:
Universal cu 3 fălci Ø 160 mm. Vârf centrare fix MK 3. Reducție MK 5 - MK 3.
Protecție universal pentru strung. Portcuțit cvadruplu. Set roți dințate de schimb.

Accesoriu opțional: Postament - MG.3440409

Mașini de frezatStrunguri de banc

Cărucior
• Execuție de precizie
• Roți manuale cu scală ajustabilă 

de precizie 0.04 / 0.01 mm
• Portcuțit cvadruplu
• Toate ghidajele reglabile prin prisme V

Păpușa mobilă
• Reglabilă ±5 mm pentru strunjirea sferică.
• Pinola păpușii mobile și roată manuală cu 

scală ajustabilă de precizie 0.02 mm.
• Avansul este asigurat de roțile dințate 

ce rulează în baia de ulei.

Model TM 3110
Cod articol MG.3403010
€/buc. 4630.00

Racordare electrică
Tensiunea (V) 400
Putere (kW) 1.1
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 155
Distanța intre vârfuri 1000
Diametru de strunjire 
deasupra batiului 323

Diametru de strunjire
deasupra saniei 216

Lățime batiu 190
Înălțime scaun portcuțit 16
Păpușă fixă
Ax conic MK 5
Alezaj arbore (Ø mm) 38
Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 4
Turații
Turații (rpm) 65 - 2000
Trepte de viteză 9
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 90
Cursă sanie transversală (mm) 168
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal (mm/rotație) 0.02 -   0.4
Avans transversal (mm/rotație) 0.01 -   0.2
Pas - Metric (mm/rotație) 0.40 - 10.0
Pas - Inch (filet / 1”) 56 - 4
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 3
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 100
Dimensiuni
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1749 x 740 x 566
Greutate netă (kg) 360

Avans automat longitudinal și transversal prin 
tija de comutare.

Batiu prismatic
• Solid, prismatic, din fontă cenușie, călit prin 

inducție Rectificare de precizie



Mașini unelte pentru prelucrarea metalelor

52

Strunguri de banc

• Execuție de înaltă precizie .
• Motor curent continuu DC cu monitorizarea permanentă a turației
• Batiu prismatic nervurat din fontă cenușie cementată prin inducție, 

rectifcare de precizie.
• Ghidaje călite și rectificate.
• Precizia garantată la concentricitate a capului axului sub 0.015 mm.
• Precizia la concentricitate - universal strung max. 0.05 mm.
• Cu sanie longitudinală, sanie transversală și sanie superioară.
• Cu șurub conducător pentru filetare sau strunjire longitudinală automată.

• Antrenare automată ax longitudinal / ax conducător.
• Schimbare sens stânga / dreapta din panoul de comandă.
• Protecție universal strung.
• Gamă mare de filetare datorită posibilității înlocuirii setului de roți dințate de 

schimb.
• Roți manuale la sanie, reglabile cu cadran cu diviziune de precizie 

de 0.04 / 0.01 mm.
• Portcuțit dublu.
• Toate ghidajele reglabile, fără joc datorită penelor trapezoidale.
• Accesorii multiple.

Strung - TU 1503V

Accesorii opționale

Gamă mare de filetare datorită 
posibilității înlocuirii setului de roți 
dințate de schimb.

Modificare simplă a turației 
prin intermediul curelei trapezoidale.

Model TU 1503V
Cod articol MG.3420260
€/buc. 1007.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230
Putere (kW) 450
Domeniu de lucru
Înălțime centru (mm) 75
Distanța intre vârfuri (mm) 265
Diametru de strunjire (max.) (mm) 150
Lățime batiu (mm) 70
Turații (rotații / minut),
reglabile electronic 120 - 3000

Trepte de viteză 1
Păpușă fixă
Ax conic MK 1
Alezaj arbore (Ø mm) 11
Înălțime scaun portcuțit (mm) 12
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 40
Cursă sanie transversală (mm) 55
Avans și pas de filetare 
Avans longitudinal (mm/rotație) 0.05 - 0.10
Pas - Metric - 8 pași (mm/rotație) 0.50 - 1.50
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 1
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 30
Dimensiuni
Lungime x lățime x înălțime (mm) 570 x 340 x 300
Greutate netă (kg) 23

Denumire €/buc. Cod articol
Lunetă mobilă 18.81 MG.3440210
Lunetă fixă 23.51 MG.3440211
Universal cu bucșă elastică ER 16 51.80 MG.3440281

Volumul livrării: Universal 3 bacuri Ø 80 mm. Vârf de centrare MK 1.
Protecție universal strung. Deflector. Tavă pentru șpan.
Portcuțit dublu. Set roți dințate de schimb.

Hobby

CURELE
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Accesorii opționale

Gamă mare de filetare datorită 
posibilității înlocuirii setului de roți 
dințate de schimb.

Modificare simplă a turației 
prin intermediul curelei trapezoidale.

Mașini de frezatStrunguri de banc

• Execuție de înaltă precizie.
• Batiu prismatic puternic nervurat turnat din fontă, 

călit prin inducție și rectificat de precizie.
• Ghidaje călite și rectificate.
• Cap arbore principal călit (DIN 6350).
• Precizia garantată la concentricitate a capului axului sub 0.009 mm.
• Cu șurub conducător pentru filetare sau strunjire longitudinală automată.
• Schimbare sens stânga / dreapta din panoul de comandă.

• Protecție universal strung.
• Cu sanie longitudinală, sanie transversală și sanie superioară.
• Antrenare automată ax longitudinal / ax conducător.
• Gamă mare de filetare datorită posibilității înlocuirii setului de roți dințate de 

schimb.
• Buton de oprire de urgență cu declanșare la tensiune joasă.
• Protecție contra așchiilor la sania superioară.
• Șurub conducător rulând pe două lagăre de alunecare sinterizate.

Strung - TU 2004 V

Model TU 2004V
Cod articol MG.3420310
€/buc. 1327.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230
Putere (kW) 600
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 100
Distanța intre vârfuri 300
Diametru de strunjire (max.) 200
Diametru de strunjire deasupra batiului 110
Lățime batiu 100
Turații (rotații / minut),
reglabile electronic 150 - 2500

Trepte de viteză 2 
Păpușă fixă
Ax conic MK 3
Alezaj arbore (Ø mm) 21
Canal mandrină cu 3 fălci (mm) 20
Înălțime scaun portcuțit (mm) 12
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 55
Cursă sanie transversală (mm) 75
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal (mm/rotație) 0.10 - 0.20
Pas - Metric - 14 pași (mm/rotație) 0.25 - 3.00
Pas - Inch - 12 pași (filet / 1”) 44 - 8
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 2
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 65
Dimensiuni
Lungime x lățime x înălțime (mm) 830 x 425 x 360
Greutate netă (kg) 65Denumire €/buc. Cod articol

Lunetă mobilă 37.70 MG.3440230
Lunetă fixă 44.20 MG.3440231
Flanșă mandrină strung Ø 100 mm (alezaj cilindric) 48.00 MG.3440312
Platou fixare frontal Ø 170 mm 42.40 MG.3440295

Volumul livrării: Universal cu 3 fălci Ø 100 mm. Vârf centrare fix MK 2.
Vârf centrare fix MK 3. Apărătoare/deflector. Jgheab/tavă pentru așchii. 
Protecție universal pentru strung.
Portcuțit cvadruplu. Set roți dințate de schimb.

Hobby

CURELE
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Strunguri de banc

• Execuție de înaltă precizie.
• Ghidaje călite și rectificate.
• Precizia garantată la concentricitate 

a capului axului sub 0.009 mm.
• Cu șurub conducător pentru filetare sau 

strunjire longitudinală automată.
• Antrenare automată 

ax longitudinal / ax conducător.
• Accesorii multiple.

• Schimbare sens stânga / dreapta 
din panoul de comandă.

• Buton de oprire de urgență 
cu declanșare la tensiune joasă.

• Gamă mare de filetare datorită posibilității 
înlocuirii setului de roți dințate de schimb.

• Turațiile pot fi schimbate rapid 
repoziționând curelele trapezoidale.

• Lagăr axial.

Strunguri - TU 2304 / TU 2304 V

Șurubul conducător rulează pe doi rulmenți sinterizați

Model TU 2304
Cod articol MG.3420320
€/buc. 1416.00

Model TU 2304 V (Vario)
Cod articol MG.3420325
€/buc. 1701.00

Racordare electrică
Tensiune motor / motor Vario (V) 230
Putere (W) 750
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 115
Distanța intre vârfuri 450
Diametru de strunjire 
deasupra batiului 230

Lățime batiu 135
Turații TU 2304
Turații ax (rotații / minut) 125 - 2000
Trepte de viteză 6
Turații TU 2304 V (Vario),
reglabile electronic 150 - 2200

Trepte de viteză 2
Păpușă fixă
Ax conic MK 3
Alezaj arbore (Ø mm) 20
Înălțime scaun portcuțit (mm) 14
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 75
Cursă sanie transversală (mm) 120
Avans și pas de filetare
Pas - Metric - 14 pași (mm/rotație) 0.4 - 3.5
Pas - Inch - 14 pași (filet / 1”) 44 - 8
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 2
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 70
Dimensiuni
Lungime x lățime x înălțime (mm) 965 x 585 x 510
Greutate netă (kg) 114

Denumire €/buc. Cod articol
Lunetă 51.80 MG.3440360
Lunetă fixă 54.60 MG.3440361
Flanșă pentru universal Ø 125 mm 55.50 MG.3440313
Platou frontal Ø 240 mm 51.80 MG.3441352
Postament pentru strung 400.00 MG.3440409

Accesorii opționale

TU 2304 V
cu acesorii opționale

Volumul livrării: Universal cu 3 fălci Ø 100 mm. Vârf centrare fix MK 2 / MK 3.
Apărătoare/deflector. Jgheab/tavă pentru așchii. Protecție universal pentru strung.
Portcuțit cvadruplu. Set roți dințate de schimb.

Accesoriu opțional
Postament - MG.3440409

Batiu prismatic
• Solid, prismatic, din fontă cenușie 

îmbătrânită cel putin șase luni
• Cementare prin inducție (HRC 42-52)
• Rectificare de precizie 

Cărucior
• Execuție de precizie
• Roți manuale cu scală ajustabilă 

de precizie 0.04 / 0.01 mm
• Portcuțit cvadruplu
• Toate ghidajele reglabile prin prisme V 

Păpușa mobilă
• Reglabilă pentru strunjirea conică
• Pinola păpușii mobile și roată manuală cu scală ajustabilă 

de precizie 0.02 mm 

Modelul 2304 V
• Cu moment de rotație mare și un cuplu de rotație 

aproape constant 
• Cu viteză variabilă controlată electronic (potențiometru)

Hobby

CURELE
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Mașini de frezatStrunguri de banc

• Execuție de înaltă precizie.
• Ghidaje călite și rectificate.
• Precizia garantată la concentricitate 

a capului axului sub 0.009 mm.
• Cu șurub conducător pentru filetare sau 

strunjire longitudinală automată.
• Antrenare automată 

ax longitudinal / ax conducător.
• Accesorii multiple.

• Schimbare sens stânga / dreapta 
din panoul de comandă.

• Buton de oprire de urgență 
cu declanșare la tensiune joasă.

• Gamă mare de filetare datorită posibilității 
înlocuirii setului de roți dințate de schimb.

• Turațiile pot fi schimbate rapid 
repoziționând curelele trapezoidale.

• Lagăr axial.

Strunguri - TU 2406 / TU 2406 V

Șurubul conducător rulează pe lagăre sinterizate

Model TU 2406 (230 V)
Cod articol MG.3420350
€/buc. 1652.00

Model TU 2406 (400 V)
Cod articol MG.3420353
€/buc. 1652.00

Model TU 2406 V (Vario)
Cod articol MG.3420355
€/buc. 1956.00

Racordare electrică
Tensiune motor TU 2406 230V (V) 230
Tensiune motor TU 2406 400V (V) 400
Tensiune motor TU 2406 V (V) 230
Putere motor (kW) 0.75
Putere motor  TU 2406 V (kW) 1.1
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 125
Distanța intre vârfuri 550
Diametru de strunjire 
deasupra batiului 250

Lățime batiu 135
Turații TU 2406
Turații ax (rotații / minut) 125 - 2000
Trepte de viteză 6
Turații TU 2406 V (Vario),
reglabile electronic 150 - 2500

Trepte de viteză 2
Păpușă fixă
Ax conic MK 3
Alezaj arbore (Ø mm) 21
Înălțime scaun portcuțit (mm) 14
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 75
Cursă sanie transversală (mm) 120
Avans și pas de filetare
Pas - Metric - 14 pași (mm/rotație) 0.4 - 3.5
Pas - Inch - 12 pași (filet / 1”) 44 - 10
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 2
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 70
Dimensiuni
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1090 x 594 x 484
Greutate netă (kg) 125

Denumire €/buc. Cod articol
Lunetă mobilă max. Ø 34 mm 61.20 MG.3441310
Lunetă fixă, max. 50 mm 61.20 MG.3441315
Flanșă pentru universal Ø 125 mm 55.50 MG.3440511
Platou frontal Ø 240 mm 55.50 MG.3440552
Postament pentru strung 400.00 MG.3440409

Accesorii opționale

TU 2406
cu acesorii opționale

Volumul livrării: Universal cu 3 fălci Ø 125 mm. Vârf centrare fix MK 2 / MK 3.
Apărătoare/deflector. Jgheab/tavă pentru așchii. Protecție universal pentru strung.
Portcuțit cvadruplu. Set roți dințate de schimb.

Accesoriu opțional
Postament - MG.3440409

Batiu prismatic
• Solid, prismatic, din fontă cenușie 

îmbătrânită cel putin șase luni
• Cementare prin inducție (HRC 42-52)
• Rectificare de precizie 

Cărucior
• Execuție de precizie
• Roți manuale cu scală ajustabilă 

de precizie 0.04 / 0.01 mm
• Portcuțit cvadruplu
• Toate ghidajele reglabile prin prisme V 

Păpușa mobilă
• Reglabilă pentru strunjirea conică
• Pinola păpușii mobile și roată manuală cu scală ajustabilă 

de precizie 0.02 mm 

Modelul 2406 V
• Cu moment de rotație mare și un cuplu de rotație 

aproape constant 
• Cu viteză variabilă controlată electronic (potențiometru)

Hobby

CURELE
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Strunguri - TH 3309 / TH 3309D / TH 3309V

Strunguri cu postament

• Ghidaje călite și rectificate.
• Cuplaj de fixare ax Camlock Nr. 4.
• Precizia garantată la concentricitate a capului arborelui principal 

mai mică de 0.015 mm.
• Protecție șurub conducător.
• Buton de oprire în caz de urgență, întrerupator protecție motor, 

întrerupător principal blocabil.

• Sistem electric 24 V (CC).
• Schimbare sens stânga / dreapta de pe căruciorul strungului, 

prin axul de indexare.
• Postament cu compartiment de scule.
• Tavă pentru șpan.
• Frână de urgență acționată prin pedală.

Păpușa mobilă
• reglabilă cu +/- 10 mm 
• pentru strunjirea conică 
• pinolă la papușa mobilă și roată 

manuală cu scală reglabilă 
• de precizie 0.025 mm

Arborele principal
• rulează în baie de ulei
• funcționare silențioasă
• angrenajele arborelui principal 

sunt călite și rectificate

Cărucior
• roți manuale cu scală ajustabilă de precizie 

0.04 / 0.01 mm
• portcuțit cvadruplu
• toate ghidajele reglabile prin prisme V
• protecție contra șpanului 
• gama de reglare în poziție superioară ± 90°

TH 3309D

Semi-professional

ANGRENAJE
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Mașini de frezatStrunguri cu postament

Strunguri - TH 3309 / TH 3309D / TH 3309V

Denumire €/buc. Cod articol

Mandrină pentru bucșă elastică 5 C 602.00 MG.3441554

Model TH 3309
Cod articol MG.3402030
€/buc. 5041.00

Model TH 3309D
Cod articol MG.3402040
€/buc. 6152.00

Model TH 3309V (400V)
Cod articol MG.3402046
€/buc. 8576.00

Racordare electrică
Tensiunea (V) 400
Putere (kW) 1.5
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 165
Distanța intre vârfuri 830
Diametru de strunjire deasupra batiului 330
Diametru de strunjire deasupra saniei 208
Diametru strunjire fără punte batiu 181
Lungime punte batiu demontabilă 210
Ax conic - păpușă fixă MK 5
Cuplaj fixare Camlock Nr. 4
Alezaj arbore (Ø) 38
Înălțime scaun portcuțit 16
Turații

Turații ax (rpm) TH 3309 / TH 3309D 70 - 2000 | 16 trepte
TH 3309 V 15 - 2500 |   8 trepte

Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 98
Cursă sanie transversală (mm) 164
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal- 32 trepte (mm/rotație) 0.052 - 1.392
Avans transversal - 32 trepte (mm/rotație) 0.014 - 0.380
Pas - Metric - 26 pași (mm/rotație) 0.4 - 7
Pas - Inch - 34 pași (filet/inch) 56 - 4
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 3
Cursa/diametrul pinolei păpușii mobile (mm) 110 / 32
Gabarit
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1685 x 745 x 1320 / 1590
Greutate netă (kg) 510

Volumul livrării
• Strungurile se livrează fără universale. 

Pt. universale consultați capitolul 4.
• lunetă fixă trecere Ø6-50 mm
• lunetă mobilă trecere Ø8-30 mm

• reducție MK 5/MK 3
• vârf de centrare MK 3
• portcuțit cvadruplu
• lampă mașină
• set roți dințate de schimb

Accesorii opționale

Display digital DPA 21: 
TH 3309D și TH 3309V

• Ușor de utilizat; reduce considerabil 
timpii de lucru.

• De înaltă precizie și rată de erori 
redusă.

• Tastatură bine amplasată.

• Afișaj cu protecție anti-orbire.

• Tastatură protejată la stropirea cu apă.

Batiu prismatic puternic nervurat:
• cementat prin inducție
• rectificare de precizie 

 
 

• TH 3309D / TH 3309V 
Dotare standard cu display digital de măsurare DPA 21 
cu sistem de măsurare optic.

• TH 3309: 
Turație variabilă continuu asigurată de motor brushless (fără perii).
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Strunguri cu postament

• Ghidaje călite și rectificate.
• Cuplaj de fixare ax Camlock Nr. 4.
• Precizia garantată la concentricitate a capului arborelui principal 

mai mică de 0.015 mm.
• Sistem electric 24 V (CC).
• Schimbare sens stânga/dreapta de pe căruciorul strungului.

• Postament cu compartiment de scule.
• Tavă pentru șpan.
• 2 butoane pentru oprire în caz de urgență.
• Avansul este asigurat de roțile dințate ce rulează în baia de ulei.
• Roți manuale cu scală ajustabilă de precizie 0.04 / 0.02 mm.
• Antrenare automată ax longitudinal / ax conducător.

Strunguri - TM 3310 / TM 3310D

Semi-professional

ANGRENAJE

TM 3310D
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Mașini de frezatStrunguri cu postament

Strunguri - TM 3310 / TM 3310D

Model TM 3310
Cod articol MG.3403020
€/buc. 5473.00

Model TM 3310D
Cod articol MG.3403025
€/buc. 6739.00

Racordare electrică
Tensiunea (V) 400
Putere (kW) 1.5
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 165
Distanța intre vârfuri 1000
Diametru de strunjire deasupra batiului 330
Diametru de strunjire deasupra saniei 216
Ax conic - păpușă fixă MK 5
Cuplaj fixare Camlock Nr. 4
Alezaj arbore (Ø) 38
Înălțime scaun portcuțit 16
Turații
Turații ax (rpm) 65 - 2000
Trepte de viteză 9
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 90
Cursă sanie transversală (mm) 168
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal - 24 trepte (mm/rotație) 0.02 - 0.4
Avans transversal - 32 trepte (mm/rotație) 0.01 - 0.2
Pas - Metric - 29 pași (mm/rotație) 0.4 - 10
Pas - Inch (filet/inch) 56 - 4
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 3
Cursa/diametrul pinolei păpușii mobile (mm) 100 / 38
Gabarit
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1760 x 745 x 1320
Greutate netă (kg) 470

Volumul livrării
• Universal Ø160 mm, Camlock Nr. 4.
• Postament.
• Lampă mașină cu LED.
• reducție MK 5/MK 3.

• vârf de centrare MK 3.
• portcuțit cvadruplu.
• set roți dințate de schimb.

Accesorii opționale

Batiu prismatic puternic nervurat:
• cementat prin inducție
• rectificare de precizie

TH 3310D - dotare standard cu display digital de măsurare DPA 31 
cu sistem de citire magnetic.

Display digital DPA 31:
Ușor de utilizat; reduce considerabil 
timpii de lucru. De înaltă precizie și 
rată de erori redusă.
Tastatură bine amplasată. Afișaj 
cu protecție anti-orbire. Tastatură 
protejată la stropirea cu apă.

Lampa mașinii integrată 
în ecranul de protecție.

Denumire €/buc. Cod articol
Lunetă mobilă, Ø10 - Ø 70 mm 79.60 MG.3441469
Lunetă fixă, Ø10 - Ø 70 mm 101.00 MG.3441470

Comutator principal blocabil.
Buton de oprire de urgență.
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• Ghidaje călite și rectificate.
• Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 5.
• Precizia garantată la concentricitate a capului arborelui principal 

mai puțin de 0.015 mm.
• Roțile dințate și axele călite și rectificate, funcționează în baie de ulei și cu 

rulmenți de precizie.
• Buton de oprire de urgență, întrerupator protecție motor, 

întrerupator principal blocabil.
• Schimbare sens stânga / dreapta de pe căruciorul strungului, 

prin axul de indexare.

• Lunetă fixă și lunetă mobilă.
• Protecție șurub conducător.
• Frână de urgență acționată prin pedală.
• Tavă pentru șpan.
• Sistem electric 24 V (CC). 

TH 3610D
Dotare standard cu display digital de măsurare DPA 21 
cu sistem de măsurare optic.

Strunguri - TH 3610 / TH 3610D

TH 3610D

Semi-professional

ANGRENAJE

Strunguri cu postament
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Strunguri - TH 3610 / TH 3610D

Volumul livrării
• Strungurile se livrează fără universale. 

Pentru universale consultați capitolul 4.
• lunetă fixă trecere max. Ø100 mm
• lunetă mobilă trecere max. Ø95 mm
• reducție MK 6/MK 3
• vârf de centrare MK 3
• portcuțit cvadruplu
• lampă cu LED
• set roți dințate de schimb

Denumire €/buc. Cod articol

Mandrină pentru bucșă elastică 5 C 630.00 MG.3441555

Accesorii opționale

Arborele principal călit și rectificat
• rulează în baie de ulei
• funcționare silențioasă, angrenajele arborelui principal 

călite și rectificate

Batiul prismatic puternic nervurat
• cementat prin inducție
• finisare de precizie

Lampă cu LED.

Display digital DPA 21:
• Ușor de utilizat; reduce considerabil timpii 

de lucru.
• De înaltă precizie și rată de erori redusă.
• Tastatură bine amplasată.
• Afișaj cu protecție anti-orbire.
• Tastatură protejată la stropirea cu apă.

Model TH 3610
Cod articol MG.3402050
€/buc. 6152.00

Model TH 3610D
Cod articol MG.3402060
€/buc. 7162.00

Racordare electrică
Tensiunea (V) 400
Putere (kW) 1.5
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 180
Distanța intre vârfuri 980
Diametru de strunjire deasupra batiului 356
Lungime punte batiu demontabilă 187
Ax conic - păpușă fixă MK 6
Cuplaj fixare Camlock Nr. 5
Alezaj arbore (Ø) 52
Înălțime scaun portcuțit 16
Turații
Turații ax (rpm) 70 - 2000
Trepte de viteză 8
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 100
Cursă sanie transversală (mm) 170
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal - trepte / (mm/rotație) 32 / 0.052 - 1.392
Avans transversal - trepte / (mm/rotație) 32 / 0.014 - 0.38
Pas - Metric - pași / (mm/rotație) 26 / 0.4 - 7
Pas - Inch - pași / (filet/inch) 34 / 56 - 4
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 3
Cursa / Ø pinolei păpușii mobile (mm) 120 / 42
Gabarit
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1930 x 725 x 1350
Greutate netă (kg) 570

Păpușa mobilă
• reglabilă cu +/- 10 mm pentru 

strunjirea conică 
• pinolă la papușa mobilă și roată 

manuală cu scală reglabilă de 
precizie 0.025 mm

Cărucior
• roți manuale cu scală ajustabilă de precizie 

0.04 / 0.02 mm
• portcuțit cvadruplu
• toate ghidajele reglabile prin prisme V
• protecție contra șpanului 

Mașini de frezatStrunguri cu postament
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• Ghidaje călite și rectificate.
• Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 5.
• Precizia garantată la concentricitate a capului arborelui principal 

mai puțin de 0.015 mm.
• Roțile dințate și axele călite și rectificate, funcționează în baie de ulei și cu 

rulmenți de precizie.
• Buton de oprire de urgență, întrerupator protecție motor, 

întrerupator principal blocabil.
• Schimbare sens stânga / dreapta de pe căruciorul strungului, 

prin axul de indexare.
• Lunetă fixă și lunetă mobilă.
• Protecție șurub conducător.
• Frână de urgență acționată prin pedală.
• Tavă pentru șpan.
• Sistem electric 24 V (CC).
• Dotate cu sistem de răcire.

TH 4010D / TH 4010V
Dotare standard cu display digital de măsurare DPA 21 
cu sistem de măsurare optic.

Arborele principal călit și rectificat
• rulează în baie de ulei
• funcționare silențioasă, angrenajele arborelui principal călite și rectificate

TH 4010V 
Cu reglaj electronic al turației.
Portcuțit cu acțiune rapidă SWH3-E
Portcuțit de schimb 20 x 100, tipul D.

Strunguri - TH 4010 / TH 4010D / TH 4010V

TH 4010D

Semi-professional

ANGRENAJE

Strunguri cu postament
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Strunguri - TH 4010 / TH 4010D / TH 4010V

Volumul livrării
• Strungurile se livrează fără universale. 

Pentru universale consultați capitolul 4.
• lunetă fixă trecere max. Ø10 - 100 mm.
• lunetă mobilă trecere max. Ø10 - 80 mm.
• reducție MK 6/MK 3.
• vârf de centrare MK 3.
• portcuțit cvadruplu.
• lampă cu LED.
• set roți dințate de schimb.

Denumire €/buc. Cod articol

Mandrină pentru bucșă elastică 5 C 630.00 MG.3441555

Accesorii opționale

Batiul prismatic puternic nervurat
• cementat prin inducție
• finisare de precizie

Lampă cu LED.

Display digital DPA 21:
• Ușor de utilizat; reduce considerabil timpii 

de lucru.
• De înaltă precizie și rată de erori redusă.
• Tastatură bine amplasată.
• Afișaj cu protecție anti-orbire.
• Tastatură protejată la stropirea cu apă.

Model TH 4010
Cod articol MG.3402070
€/buc. 8334.00

Model TH 4010D
Cod articol MG.3402080
€/buc. 9344.00

Model TH 4010V
Cod articol MG.3402085
€/buc. 14445.00

Racordare electrică
Tensiunea (V) 400

Putere (kW)
TH 4010 1.5
TH 4010D 2.4
TH 4010V 4.0

Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 205
Distanța intre vârfuri 1000
Diametru de strunjire deasupra batiului 410
Diametru de strunjire deasupra saniei 540
Diametru strunjire fără punte batiu 165
Lungime punte batiu demontabilă 206
Ax conic - păpușă fixă MK 6
Cuplaj fixare Camlock Nr. 5
Alezaj arbore (Ø) 52
Înălțime scaun portcuțit 16
Turații
Turații ax (rpm) 45 - 1800
Trepte de viteză 16
Turații ax (rpm) - TH 4010V 30 - 3000
Trepte de viteză - TH 4010V 2
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 100
Cursă sanie transversală (mm) 195
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal - 48 trepte / (mm/rotație) 0.043 - 0.653
Avans transversal - 48 trepte / (mm/rotație) 0.015 - 0.206
Pas - Metric - 42 pași / (mm/rotație) 0.4 - 7
Pas - Inch - 42 pași / (filet/inch) 70 - 4
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 3
Cursa / Ø - pinolă păpușă mobilă (mm) 130 / 45
Gabarit
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1920 x 740 x 1222
Greutate netă (kg) 780

Păpușa mobilă
• reglabilă cu +/- 10 mm pentru strunjirea conică 
• pinolă la papușa mobilă și roată manuală cu 

scală reglabilă de precizie 0.025 mm

Cărucior
• roți manuale cu scală ajustabilă de precizie 

0.04 / 0.02 mm
• portcuțit cvadruplu
• toate ghidajele reglabile prin prisme V
• protecție contra șpanului 
• gama de reglare în poziție superioară ± 90°

Mașini de frezatStrunguri cu postament
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• Ghidaje călite și rectificate.
• Cuplaj fixare ax Camlock 5.
• Precizia garantată la concentricitate a capului arborelui principal 

mai puțin de 0.015 mm.
• Roțile dințate și axele călite și rectificate, funcționează în baie de ulei și cu 

rulmenți de precizie.
• Buton de oprire de urgență, întrerupator protecție motor, 

întrerupator principal blocabil.

• Schimbare sens stânga / dreapta de pe căruciorul strungului.
• Sistem de răcire cu indicator de nivel al rezervorului.
• 2 butoane pentru oprire în caz de urgență.
• Lunetă fixă și lunetă mobilă.
• Lampă mașină cu LED.
• Tavă pentru șpan.
• Sistem electric 24 V (CC).

Strunguri - TM 4010 / TM 4010D

Semi-professional

ANGRENAJE

Strunguri cu postament

TM 4010D
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Strunguri - TM 4010 / TM 4010D
TM 4010D - dotare standard cu display digital de măsurare 
DPA 21 cu sistem de citire optic.

Model TM 4010
Cod articol MG.3403040
€/buc. 8637.00

Model TM 4010D
Cod articol MG.3403045
€/buc. 9755.00

Racordare electrică
Tensiunea (V) 400
Putere (kW) 3
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 200
Distanța intre vârfuri 1000
Diametru de strunjire deasupra batiului 356
Diametru de strunjire deasupra saniei 250
Lungime punte batiu demontabilă 203
Ax conic - păpușă fixă MK 6
Cuplaj fixare Camlock Nr. 5
Alezaj arbore (Ø) 53
Turații
Turații ax (rpm) 70 - 2000
Trepte de viteză 8
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 98
Cursă sanie transversală (mm) 185
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal - 26 trepte / (mm/rotație) 0.014 - 0.380
Avans transversal - 32 trepte / (mm/rotație) 0.052 - 1.392
Pas - Metric - 32 pași / (mm/rotație) 0.4 - 7
Pas - Inch - 31 pași / (filet/inch) 56 - 4
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 4
Cursa / Ø pinolei păpușii mobile (mm) 110 / 50
Gabarit
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1935 x 780 x 1740
Greutate netă (kg) 765

Mașini de frezatStrunguri cu postament

Volumul livrării
• Universal Ø200 mm, Camlock 5.
• Lunetă fixă - Ø7 - 102 mm.
• Lunetă mobilă - Ø10 - 60 mm.
• Reducție MK 6/MK 3.

• Vârf de centrare MK 4.
• Lampă mașină cu LED.
• Portcuțit cu acționare rapidă 3-E.
• Postament.

Display digital DPA 21:
• Ușor de utilizat; reduce considerabil timpii 

de lucru.
• De înaltă precizie și rată de erori redusă.
• Tastatură bine amplasată.
• Afișaj cu protecție anti-orbire.
• Tastatură protejată la stropirea cu apă.

Comutator principal blocabil.
Buton de oprire de urgență.

Tavă pentru șpan
ușor de curățat.
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Strunguri monobloc

• Ghidaje călite și rectificate
• Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 6.
• Precizia garantată la concentricitate a capului arborelui principal mai mică de 

0.015 mm
• Arborele principal călit și rectificat, rulează în baie de ulei pe doi rulmenți de 

precizie cu role conice
• Schimbare sens rotație stânga / dreapta de pe căruciorul strungului, prin axul de 

indexare.
• Protecție șurub conducător.
• Lubrifiere centralizată a căruciorului strungului.
• Rezervor lichid de răcire cu vizor și separator; golire, curățare, umplere facilă.
• Sistem de răcire.
• Lampă de mașină cu LED

• Pentru toate filetele metrice din gama 0.2 - 14 mm/rot și toate filetele în inch 72 - 2 
spire/inch este posibilă reglarea fără schimbarea roților dințate, prin manetele de 
comutare din panou de comandă.

TH 4210D / TH 4215D / TH 4210V 
Dotare standard cu display digital de măsurare DPA 21 
cu sistem de măsurare optic.

TH 4210V
Cu reglaj electronic al turației.
Portcuțit cu acțiune rapidă SWH5-B.
Portcuțit de schimb 20 x 100, tipul D.

Strunguri - TH 4210 / TH 4210D / TH 4210V / TH 4215D

TH 4210D

K 10

ANGRENAJE

Industry
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Strunguri - TH 4210 / TH 4210D / TH 4210V / TH 4215D

Mașini de frezatStrunguri monobloc

Model TH 4210 -
Cod articol MG.3462050 -
€/buc. 10309.00 -

Model cu DPA TH 4210D TH 4215D
Cod articol MG.3462055 MG.3462070
€/buc. 11283.00 12691.00

Model Vario TH 4210V -
Cod articol MG.3462060 -
€/buc. 17405.00 -

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400
Putere motor (kW) 4.6 4.6
Putere motor Vario (kW) 5.5 -
Pompă agent răcire (W) 100 100
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 210 210
Distanța între vârfuri 1000 1500
Diametru de strunjire deasupra batiului 420 420
Diametru de strunjire deasupra saniei 260 260
Diametru strunjire fără punte batiu 590 590
Lungime punte demontabilă 250 250
Lațime batiu 250 250
Turații (rotații / minut)
Turații ax - 16 trepte 45 - 1800 45 - 1800
Turații ax Vario - 2 trepte
(cu turație reglabilă electronic) 30 - 3000 -

Păpușă fixă
Ax conic MK 6 MK 6
Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 6 Camlock Nr. 6
Alezaj arbore (Ø mm) 52 52
Înălțime scaun TH 4210 / TH 4210V 20 / 25 20
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 140 140
Cursă sanie transversală (mm) 230 230
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal - 17 trepte (mm/rotație) 0.05 - 1.7 0.05 - 1.7
Avans transversal - 17 trepte (mm/rotație) 0.025 - 0.85 0.025 - 0.85
Pas - Metric - 39 pași (mm/rotație) 0.2 - 14 0.2 - 14
Pas - Inch - 45 pași (filet / 1”) 72 - 2 72 - 2
Filet trapezoidal
21 pași diametrali (mm/rotație) 8 - 44 8 - 44

Filet modular
18 pași modulari (mm/rotație) 0.3 - 3.5 0.3 - 3.5

Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 4 MK 4
Cursa pinolei păpușii mobile / diametru (mm) 120 / 50 120 / 50
Dimensiuni 
Lungime x lațime x înălțime (mm) 1945 x 915 x 1375 2440 x 915 x 1375
Greutate netă (kg) 1160 1340

Arborele principal
• călit și rectificat
• rulează în baie de ulei
• rulează pe doi rulmenți de precizie cu role conice 
• funcționare silențioasă, angrenajele arborelui principal călite și 

rectificate

Batiul prismatic puternic nervurat
• cementat prin inducție
• finisare de precizie

K 10

Display digital DPA 21:
• Ușor de utilizat; reduce considerabil timpii 

de lucru.
• De înaltă precizie și rată de erori redusă.
• Tastatură bine amplasată.
• Afișaj cu protecție anti-orbire.
• Tastatură protejată la stropirea cu apă.

Păpușa mobilă
• reglabilă cu +/- 10 mm 
• pentru strunjirea conică 
• pinolă la papușa mobilă și roată 

manuală cu scală reglabilă 
• de precizie 0.025 mm

Cărucior
• roți manuale cu scală ajustabilă de precizie 

0.04 / 0.02 mm
• portcuțit cvadruplu
• toate ghidajele reglabile prin prisme V
• protecție contra șpanului 
• gama de reglare în poziție superioară ± 90°

Volumul livrării
• Strungurile se livrează fără universale. 

Pentru universale consultați capitolul 4.
• lunetă fixă trecere max. Ø10 - 130 mm.
• lunetă mobilă trecere max. Ø10 - 100 mm.
• reducție MK 6/MK 4.
• vârf de centrare MK 4.
• portcuțit cvadruplu.
• lampă cu LED.
• set roți dințate de schimb.
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Strunguri grele, cu funcționare uniformă și vibrații reduse, 
cu batiul turnat dintr-o singură bucată.
• Ghidaje călite și rectificate.
• Cuplaj fixare ax Camlock.
• Sistem de răcire cu rezervor de lichid de răcire cu vizor și separatori; golire, 

curățare și umplere facilă.
• Precizia garantată la concentricitate a capului arborelui principal sub 0.015 mm.
• Schimbare sens stânga / dreapta de pe căruciorul strungului, 

prin axul de indexare.
• Avans longitudinal mecanic al căruciorului prin patru came reglabile.

• Frână mecanică a axului principal.
• Sistem electric cu componente Siemens.
• Cadran gradat ajustabil al calibrului de filetare.
• Port-cuțit cu acțiune rapidă - 25 x 120 mm.
• Buton de oprire de urgență, întrerupator protecție motor, 

întrerupator principal blocabil.
• Manetele de selecție pentru comutarea turațiilor de avans sunt dispuse eficient.
• Lampa mașinii cu tub fluorescent / halogen, cu braț articulat.

• Display digital de poziționare DPA 21 cu rigle optice.

Strunguri - TH 4610 D / TH 4615 D / TH 4615 V / TH 4620 D

TH 4615 V (Vario)

K 10
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Strunguri - TH 4610 D / TH 4615 D / TH 4615 V / TH 4620 D

Model TH 4610 D TH 4615 D TH 4620 D
Cod articol MG.3462110 MG.3462120 MG.3462130
€/buc. 15012.00 16463.00 17716.00

Model Vario - TH 4615 V (Vario) -
Cod articol - MG.3462125 -
€/buc. - 23207.00 -

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400 400
Putere motor (kW) 5.8 5.8 5.8
Putere motor Vario (kW) - 8.5 -
Pompă agent răcire (W) 125 125 125
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 230 230 230
Distanța intre vârfuri 1060 1560 2060
Diametru de strunjire
deasupra batiului 460 460 460

Diametru de strunjire
deasupra saniei 270 270 270 

Diametru strunjire
fără punte batiu 690 690 690 

Lungime punte batiului
demontabilă 240 240 240 

Lațime batiu 300 300 300 
Înălțime scaun portcuțit 25 25 25
Turații (rotații / minut)
Turații ax - 12 trepte 25 - 2000 25 - 2000 25 - 2000
Turații ax Vario - 2 trepte 
(cu turație reglabilă electronic) - 30 - 2000 -

Păpușă fixă
Ax conic MK6 MK6 / MK7 (Vario) MK6
Cuplaj fixare ax - Camlock Nr.6 Nr.6 / Nr.8 (Vario) Nr.6
Alezaj arbore (Ø mm) 58 58 / 80 (Vario) 58
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 125 125 125
Cursă sanie transversală (mm) 285 285 285
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal
42 trepte (mm/rotație) 0.031 - 1.700 0.031 - 1.700 0.031 - 1.700

Avans transversal
42 trepte (mm/rotație) 0.014 - 0.784 0.014 - 0.784 0.014 - 0.784

Pas - Metric
41 pași (mm/rotație) 0.1 - 14 0.1 - 14 0.1 - 14

Pas - Inch - 41 pași (filet / 1”) 112 - 2 112 - 2 112 - 2
Filet trapezoidal
50 pași diametrali (mm/rotație) 4 - 112 4 - 112 4 - 112

Filet modular
34 pași modulari (mm/rotație) 0.1 - 7 0.1 - 7 0.1 - 7

Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 4 MK 4 MK 4
Cursa pinolei păpușii mobile / 
diametru (mm) 130 / 60 130 / 60 130 / 60

Dimensiuni 
Lungime (mm) 2215 2765 3265
Lățime x înălțime (mm) 1065 x 1550 1065 x 1550 1065 x 1550
Greutate netă (kg) 1645 1810 / 2020 (Vario) 1965

Volumul livrării: 
• strungurile din seria TH 46 se livrează fără universale 

(pentru universale consultați capitolul 4)
• reducție MK6 / MK4
• reducție MK7 / MK4 - pentru Vario
• vârf de centrare MK 4
• lunetă trecere 25-178 mm
• lunetă mobilă trecere 19 - 114 mm
• deflector montat
• protecție universal strung
• calibru filet
• cap portcuțit cu acțiune rapidă SWH5-B
• portcuțit 25 x 120 tip D pentru cuțit pătrat
• sistem de răcire
• lampă mașină
• set roți dințate de schimb
• strungul se livrează fără ulei

Cărucior
• execuție de precizie
• roți manuale cu scală ajustabilă 

de precizie 0.04 / 0.02 mm
• portcuțit cu acțiune rapidă
• toate ghidajele reglabile prin prisme V
• protecție contra șpanului 
• arborii și roțile dințate rulează 

în baie de ulei
• gama de reglare în poziție superioară ± 90°

Arborele principal
• călit și rectificat
• rulează în baie de ulei
• rulează pe doi rulmenți de precizie cu role conice 
• funcționare silențioasă, angrenajele arborelui     

principal călite și rectificate

Cutie de avansuri cu acționare rapidă
• tip închis
• roți dințate și axe călite și rectificate
• funcționează în baie de ulei pe rulmenți de precizie

Păpușa mobilă
• reglabilă cu ± 15 mm pentru strunjirea 

conică 
• pinola păpușii mobile și roata de 

manevră manuală cu cadran gradat 
reglabil de precizie 0.025 mm 

Echipare specială pentru modelele Vario
• monitorizarea turației la modelele Vario, 

prin convertizor de frecvență, conferă un 
moment extrem de puternic și constant în 
funcționare.

Denumire €/buc. Cod articol

Mandrină pentru bucșă elastică 5 C 188.00 MG.3441507

Accesorii opționale

K 10

Mașini de frezatStrunguri monobloc
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Strunguri - TH 5615D / TH 5620D / TH 5620 V (Vario) / TH 5630D
Strunguri grele, cu funcționare uniformă și vibrații reduse, 
cu batiul turnat dintr-o singură bucată.

• Ghidaje călite și rectificate.
• Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 8.
• Sistem de răcire cu rezervor de lichid de răcire cu vizor și separatori; golire, 

curățare și umplere facilă.
• Precizia garantată la concentricitate a capului arborelui principal sub 0.015 mm.
• Schimbare sens stânga / dreapta de pe căruciorul strungului, 

prin axul de indexare.
• Avans longitudinal mecanic al căruciorului prin patru came reglabile.
• Frână mecanică a axului principal.
• Sistem electric cu componente Siemens.

• Cadran gradat ajustabil al calibrului de filetare.
• Port-cuțit cu acțiune rapidă - 32 x 150 mm.
• Buton de oprire de urgență, întrerupator protecție motor, 

întrerupator principal blocabil.
• Manetele de selecție pentru comutarea turațiilor de avans sunt dispuse eficient.
• Lampa mașinii cu tub fluorescent / halogen, cu braț articulat.

Display digital de poziționare DPA 21 cu rigle optice, cu rată de eroare redusă. 
Are priză proprie; pornirea-oprirea se face din comutatorul principal.

Arborele principal călit și rectificat. Rulează în baie de ulei pe doi rulmenți de 
precizie cu role conice. Funcționare silențioasă, angrenajele arborelui principal, 
călite și rectificate

K 10

Volumul livrării: 
• Strungurile se livrează fără universale 

(pentru universale consultați capitolul 4)
• reducție MK 7 / MK 5 (Ø113 / MK5 - Vario)
• vârf de centrare MK 5
• lunetă trecere până la 165 mm

• lunetă mobilă trecere până la 95 mm
• display digital de poziționare 

DPA 21 cu rigle optice
• deflector montat
• protecție universal strung
• calibru filet

• cap portcuțit cu acțiune rapidă SWH7-C
• portcuțit 32 x 150 mm tip D pentru cuțit pătrat
• sistem de răcire
• lampă mașină
• set roți dințate de schimb
• strungul se livrează fără ulei

ANGRENAJE

Industry

Strunguri monobloc
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Strunguri - TH 5615D / TH 5620D / TH 5620 V (Vario) / TH 5630D

Denumire €/buc. Cod articol

Limitator de poziție 74.30 MG.3444023

Accesorii opționale

Cutie de avansuri cu acționare rapidă
• tip închis
• roți dințate și axe călite și rectificate
• funcționează în baie de ulei pe rulmenți de precizie

Cărucior
• execuție de precizie
• roți manuale cu scală ajustabilă de precizie 0.04 / 0.02 mm
• portcuțit cu acțiune rapidă
• toate ghidajele reglabile prin prisme V
• protecție contra șpanului 
• arborii și roțile dințate rulează în baie de ulei
• gama de reglare în poziție superioară ± 90°

Păpușa mobilă
• reglabilă cu ± 15 mm 

pentru strunjirea conică 
• pinola păpușii mobile și roata de manevră 

manuală cu cadran gradat reglabil de 
precizie 0.025 mm

Echipare specială pentru modelele Vario
• monitorizarea turației la modelele Vario, 

prin convertizor de frecvență, conferă un 
moment extrem de puternic și constant în 
funcționare.

K 10

Mașini de frezatStrunguri monobloc

Model TH 5615D TH 5620D TH 5630D
Cod articol MG.3462160 MG.3462170 MG.3462180
€/buc. 18752.00 20617.00 23725.00

Model Vario - TH 5620 V (Vario) -
Cod articol - MG.3462175 -
€/buc. - 28998.00 -

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400 400
Putere (kW) 8.5 8.5 8.5
Pompă agent răcire (W) 125 125 125
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 280 280 280
Distanța intre vârfuri 1420 1910 2910
Diametru de strunjire
deasupra batiului 560 560 560

Diametru de strunjire
deasupra saniei 355 355 355

Diametru strunjire
fără punte batiu 790 790 790

Lungime punte batiu
demontabilă 170 170 170

Lațime batiu 350 350 350
Înălțime scaun portcuțit 25 25 25
Turații (rotații / minut)
Turații ax - 12 trepte 25 - 1600 25 - 1600 25 - 1600
Turații ax Vario - 2 trepte 
(cu turație reglabilă electronic) - 25 - 1600 -

Păpușă fixă
Ax conic MK7 MK7 / Ø113 (Vario) MK7
Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 8 Camlock Nr. 8 Camlock Nr. 8
Alezaj arbore (Ø mm) 80 80 / 105 (Vario) 80
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 130 130 130
Cursă sanie transversală (mm) 316 316 316
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal
35 trepte (mm/rotație) 0.059 - 1.646 0.059 - 1.646 0.059 - 1.646

Avans longitudinal Vario
42 trepte (mm/rotație) - 0.031 - 1.700 -

Avans transversal
35 trepte (mm/rotație) 0.020 - 0.573 0.020 - 0.573 0.020 - 0.573

Avans transversal - Vario
42 trepte (mm/rotație) - 0.014 - 0.784 -

Pas - Metric
47 pași (mm/rotație) 0.2 - 14 0.2 - 14 0.2 - 14

Pas - Metric - Vario
47 pași (mm/rotație) - 0.1 - 14 -

Pas - Inch - 60 pași (filet / 1”) 112 - 2 112 - 2 112 - 2
Filet trapezoidal
50 pași diametrali (mm/rotație) 4 - 112 4 - 112 4 - 112

Filet modular
34 pași modulari (mm/rotație) 0.1 - 7 0.1 - 7 0.1 - 7

Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 5 MK 5 MK 5
Cursa pinolei
păpușii mobile (mm) 180 180 180

Dimensiuni 
Lungime (mm) 2950 3450 4450
Lățime x înălțime (mm) 1150 x 1650 1150 x 1650 1150 x 1650
Greutate netă (kg) 2300 2720 3000
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• Ghidaje călite și rectificate.
• Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 8.
• Cutie de avansuri cu acționare rapidă, de tip închis, cu roți dințate 

și axe călite și rectificate funcționând în baie de ulei pe rulmenți de precizie.
• Manetele de selecție pentru comutarea turațiilor de avans sunt dispuse 

eficient.
• Buton de oprire de urgență, întrerupator protecție motor, întrerupator 

principal blocabil.
• Schimbare sens stânga / dreapta de pe căruciorul strungului, 

prin axul de indexare.
• Limitator de cursă de siguranță cu deschiderea contactului.

• Cablurile de energie unite într-o conductă.
• Lubrifiere centralizată a căruciorului strungului.
• Protecție șurub conducator.
• Lampă cu LED.
• Frână mecanică a axului principal.
• Sistem electric cu componente Siemens.
• Portcuțit cu schimbare rapidă SWH 9.

Display digital de poziționare DPA 21 cu rigle optice, cu rată de eroare redusă. 
Are priză proprie; pornirea-oprirea se face din comutatorul principal.

Strunguri - Seria TH: TH 6620D / TH 6630D

Conducta de cabluri
cablurile de energie unite într-o conductă

Rezervorul lichidului de răcire
rezervor lichid de răcire cu vizor și separator 
golire, curățare și umplere facilă 

Cărucior
• execuție de precizie
• axele și roțile dințate 

rulează în baie de ulei
• roți manuale cu scală ajustabilă 

de precizie 0.04 / 0.02 mm
• portcuțit cu acțiune rapidă
• toate ghidajele reglabile prin prisme V
• protecție contra șpanului

K 10
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Strunguri - Seria TH: TH 6620D / TH 6630D

Model TH 6620 D TH 6630 D
Cod articol MG.3462210 MG.3462220
€/buc. 28283.00 31495.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 10.0 10.0
Pompă agent răcire (W) 150 150
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 330 330
Distanța intre vârfuri 2050 3050
Diametru de strunjire deasupra batiului 660 660
Diametru de strunjire deasupra saniei 440 440
Diametru strunjire fără punte batiu 900 900
Lungime punte batiului demontabilă 250 250
Lațime batiu 400 400
Înălțime scaun portcuțit 32 32
Turații (rotații / minut)
Turații ax - 16 trepte 25 - 1600 25 - 1600
Păpușă fixă
Ax conic Ø113 (1:20) Ø113 (1:20)
Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 8 Camlock Nr. 8
Alezaj arbore (Ø mm) 105 105
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 230 230
Cursă sanie transversală (mm) 368 368
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal - 25 trepte (mm / rotație) 0.044 - 1.48 0.044 - 1.48
Avans transversal - 25 trepte (mm / rotație) 0.022 - 0.74 0.022 - 0.74
Pas - Metric - 54 pași (mm / rotație) 0.45 - 120 0.45 - 120
Pas - Inch - 60 pași (filet / 1”) 80 - 7/16 80 - 7/16
Filet trapezoidal - 42 pași diametrali (mm / rotație) 7/8 - 160 7/8 - 160
Filet modular - 46 pași modulari (mm / rotație) 0.25 - 60 0.25 - 60
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 5 MK 5
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 235 235
Dimensiuni 
Lungime (mm) 3650 4650
Lățime x înălțime (mm) 1500 x 1785 1500 x 1785
Greutate netă (kg) 3345 3730

Volumul livrării
• Strungurile se livrează fără universale. 

(Pentru universale consultați capitolul 4)
• Lunetă de trecere Ø20 - Ø190 mm.
• Lunetă mobilă de trecere Ø20 - Ø130 mm.
• Display digital de poziționare DPA 21 cu 

rigle optice.

• Reducție Ø113 (1:20) / MK5
• Vârf de centrare MK5.
• Cap portcuțit cu acțiune rapidă SWH 9-D.
• Portcuțit 41 x 180 tip D pentru cuțit pătrat.
• Set de roți dințate de schimb.

Avans rapid
• butonul și maneta de selectare 

activează avansul rapid pentru 
direcția longitudinală 

• eficientizează operarea
• nu opriți mașina dacă limitatorul de 

cursă este retras.

K 10

Cărucior
• execuție de precizie
• axele și roțile dințate 

rulează în baie de ulei
• roți manuale cu scală ajustabilă 

de precizie 0.04 / 0.02 mm
• portcuțit cu acțiune rapidă
• toate ghidajele reglabile prin prisme V
• protecție contra șpanului 

 
 

Frâna motorului electric
• oprire de urgență rapidă 
• în timpul operării standard 

oprire rapidă fără rotire

Universalul strungului
• precis
• poate lucra la turații ridicate
• concentricitate înaltă și repetabilitate
 

Păpușa mobilă
• reglabilă cu ±10 mm 

pentru strunjirea conică 
• pinola păpușii mobile și roata 

de manevră manuală cu cadran gradat 
reglabil de precizie 

• manivelă pentru modificarea poziției
• are doua trepte reglabile 

de 1/4 sau 1/1 pe rotație
 

Batiu și postament
• fabricate din fontă 

de înaltă calitate Meehanite
• turnate dintr-o bucată

Arborele principal
• călit și rectificat
• rulează în baie de ulei
• rulează pe trei rulmenți de precizie 

cu role conice 
• funcționare silențioasă, angrenajele 

arborelui principal călite și rectificate

Mașini de frezatStrunguri monobloc
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Strunguri - Seria TH: TH 8020D / TH 8030D

• Ușor de utilizat; reduce considerabil timpii de lucru.
• De înaltă precizie și rată de erori redusă.
• Tastatură bine amplasată.
• Afișaj cu protecție anti-orbire.
• Tastatură protejată la stropirea cu apă.
• Memorarea datelor in caz de intrerupere a curentului.
• Carcasa din aluminiu de înaltă calitate.
• Rezoluție selectabilă pentru freze și strunguri.

K 10

• Ghidaje călite și rectificate.
• Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 8.
• Cutie de avansuri cu acționare rapidă, de tip închis, cu roți dințate 

și axe călite și rectificate funcționând în baie de ulei pe rulmenți de precizie.
• Manetele de selecție pentru comutarea turațiilor de avans sunt dispuse 

eficient.
• Buton de oprire de urgență, întrerupator protecție motor, întrerupator 

principal blocabil.
• Schimbare sens stânga / dreapta de pe căruciorul strungului, 

prin axul de indexare.
• Limitator de cursă de siguranță cu deschiderea contactului.

• Cablurile de energie unite într-o conductă.
• Lubrifiere centralizată a căruciorului strungului.
• Protecție șurub conducator.
• Lampă cu LED.
• Frână mecanică a axului principal.
• Sistem electric cu componente Siemens.
• Portcuțit cu schimbare rapidă SWH 9.

Display digital de poziționare DPA 21 cu rigle optice, cu rată de eroare redusă. 
Are priză proprie; pornirea-oprirea se face din comutatorul principal.

Conducta de cabluri
cablurile de energie unite într-o conductă

Rezervorul lichidului de răcire
rezervor lichid de răcire cu vizor și separator 
golire, curățare și umplere facilă 

ANGRENAJE

Industry

Strunguri monobloc
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Strunguri - Seria TH: TH 8020D / TH 8030D

Model TH 8020 D TH 8030 D
Cod articol MG.3462230 MG.3462240
€/buc. 30252.00 33463.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 12.0 12.0
Pompă agent răcire (W) 150 150
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 400 400
Distanța intre vârfuri 2050 3050
Diametru de strunjire deasupra batiului 800 800
Diametru de strunjire deasupra saniei 570 570
Diametru strunjire fără punte batiu 1035 1035
Lungime punte batiului demontabilă 250 250
Lațime batiu 400 400
Înălțime scaun portcuțit 32 32
Turații (rotații / minut)
Turații ax - 16 trepte 25 - 1600 25 - 1600
Păpușă fixă
Ax conic Ø113 (1:20) Ø113 (1:20)
Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 8 Camlock Nr. 8
Alezaj arbore (Ø mm) 105 105
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 230 230
Cursă sanie transversală (mm) 420 420
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal - 25 trepte (mm / rotație) 0.044 - 1.48 0.044 - 1.48
Avans transversal - 25 trepte (mm / rotație) 0.022 - 0.74 0.022 - 0.74
Pas - Metric - 54 pași (mm / rotație) 0.45 - 120 0.45 - 120
Pas - Inch - 60 pași (filet / 1”) 80 - 7/16 80 - 7/16
Filet trapezoidal - 42 pași diametrali (mm / rotație) 7/8 - 160 7/8 - 160
Filet modular - 46 pași modulari (mm / rotație) 0.25 - 60 0.25 - 60
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 5 MK 5
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 235 235
Dimensiuni 
Lungime (mm) 4287 5287
Lățime x înălțime (mm) 1525 x 1925 1525 x 1925
Greutate netă (kg) 3455 3820

K 10

Cărucior
• execuție de precizie
• capul se poate roti la 360˚
• axele și roțile dințate 

rulează în baie de ulei
• roți manuale cu scală ajustabilă 

de precizie 0.04 / 0.02 mm
• portcuțit cu acțiune rapidă
• toate ghidajele reglabile prin prisme V
• protecție contra șpanului 

 
 

Frâna motorului electric
• oprire de urgență rapidă 
• în timpul operării standard 

oprire rapidă fără rotire

Universalul strungului
• precis
• poate lucra la turații ridicate
• concentricitate înaltă și repetabilitate
 

Păpușa mobilă
• reglabilă cu ± 13 mm 

pentru strunjirea conică 
• pinola păpușii mobile și roata 

de manevră manuală cu cadran gradat 
reglabil de precizie 

• manivelă pentru modificarea poziției
• are doua trepte reglabile 

de 1/4 sau 1/1 pe rotație
 

Batiu și postament
• fabricate din fontă 

de înaltă calitate Meehanite
• turnate dintr-o bucată

Arborele principal
• călit și rectificat
• rulează în baie de ulei
• rulează pe trei rulmenți de precizie 

cu role conice 
• funcționare silențioasă, angrenajele 

arborelui principal călite și rectificate

Volumul livrării
• Strungurile se livrează fără universale. 

(Pentru universale consultați capitolul 4)
• Lunetă de trecere Ø20 - Ø185mm.
• Lunetă mobilă de trecere Ø20 - Ø125mm.
• Display digital de poziționare DPA 21 cu 

rigle optice.

• Reducție Ø113 mm - MK5.
• Vârf de centrare MK5.
• Cap portcuțit cu acțiune rapidă SWH 9-D.
• Portcuțit 41 x 180 tip D pentru cuțit pătrat.
• Set de roți dințate de schimb.

Avans rapid
• butonul și maneta de selectare 

activează avansul rapid pentru 
direcția longitudinală 

• eficientizează operarea
• nu opriți mașina dacă limitatorul de 

cursă este retras.

Mașini de frezatStrunguri monobloc
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Strunguri

Portcuțite cu acționare rapidă

Accesorii €/buc. Cod articol

Set portcuțit cu acționare rapidă SWHAA
constând din:
• 1 cap portcuțit de bază AA
• 3 portcuțite 12 x 50 pentru cuțite rectangulare (tip D)
• 1 portcuțit 12 x 50 pentru cuțite rotunde (tip H)
• pentru montaj propriu

284.00 MG.3384311

Portcuțit de schimb 12 x 50 tip D pentru cuțit pătrat 74.50 MG.3384312
Portcuțit de schimb 12 x 50 tip H pentru cuțit rotund 79.40 MG.3384320

Set portcuțit cu acționare rapidă SWH 1 - A
constând din:
• 1 cap portcuțit de baza A
• 3 portcuțite 20 x 90 pentru cuțit pătrat (tip D)
• 1 portcuțit 20 x 85 pentru cuțit rotund (tip H)
• pentru montaj propriu

519.00 MG.3384301

Portcuțit de schimb 20 x 90 tip D pentru cuțit pătrat 87.20 MG.3384302
Portcuțit de schimb 20 x 85 tip H pentru cuțit rotund 89.20 MG.3384321

Set portcuțit cu acționare rapidă SWH 3 - E
constând din:
• 1 cap portcuțit de baza E
• 3 portcuțite 20 x 100 pentru cuțit pătrat (tip D)
• 1 portcuțit 30 x 100 pentru cuțit rotund (tip H)
• pentru montaj propriu

577.00 MG.3384303

Portcuțit de schimb 20 x 100 tip D pentru cuțit pătrat 107.00 MG.3384304
Portcuțit de schimb 30 x 100 tip H pentru cuțit rotund 121.00 MG.3384322

Set portcuțit cu acționare rapidă SWH 5 - B
constând din:
• 1 cap portcuțit de baza B
• 3 portcuțite 25 x 120 pentru cuțit pătrat (tip D)
• 1 portcuțit 32 x 130 pentru cuțit rotund (tip H)
• pentru montaj propriu

695.00 MG.3384305

Portcuțit de schimb 25 x 120 tip D pentru cuțit pătrat 107.00 MG.3384306
Portcuțit de schimb 32 x 130 tip H pentru cuțit rotund 125.00 MG.3384324

Set portcuțit cu acționare rapidă SWH 7 - C
constând din:
• 1 cap portcuțit de baza C
• 3 portcuțite 32 x 150 pentru cuțit pătrat (tip D)
• 1 portcuțit 40 x 160 pentru cuțit rotund (tip H)
• pentru montaj propriu

1166.00 MG.3384307

Portcuțit de schimb 32 x 150 tip D pentru cuțit pătrat 182.00 MG.3384308
Portcuțit de schimb 40 x 160 tip H pentru cuțit rotund 225.00 MG.3384326

Set portcuțit cu acționare rapidă SWH 9
constând din:
• 1 cap portcuțit de baza D
• 3 portcuțite 40 x 180 pentru cuțit pătrat (tip D)
• 1 portcuțit 63 x 180 pentru cuțit rotund (tip H)
• pentru montaj propriu

2890.00 MG.3384309

Portcutit de schimb 40 x 180 tip D pentru cutit patrat   368.00 MG.3384332
Portcutit de schimb 63 x 180 tip H pentru cutit rotund   548.00 MG.3384333

Manoperă asamblare set portcuțit cu acționare rapidă SWH
95.00 MG.9000400

• numai la comandarea unui utilaj nou

Vedere față

Portcuțit pentru cuțit rotund tip D

Vedere spate

Vedere față

Portcuțit pentru cuțit rotund tip H

Vedere spate

Portcuțit cu acționare rapidă

• compatibil cu toate tipurile de strunguri descrise mai sus

• precizie la reșezare de 0.01 mm

• 40 poziții unghiulare diferite

• reglare în înălțime 
prin șurub cu cap randalinat

• cap portcuțit și cap suport 
cu dantura rectificată

• fixarea portcuțitului fără joc 
și cu precizie la repetare

• cadran unghiular pe cap prindere

Cap portcuțit

Cap portcuțit AA A E B C D

Diametru strunjire (mm) 120 - 220 150 - 300 200 - 400 300 - 500 400 - 700 600 - 800

Motor strung max. (kW) 1 2 4.5 7 13 20

Lățime portcuțit așchiere (d) (mm) 8 până la 12 12 până la 20 16 până la 20 15 până la 25 15 până la 32 30 până la 40

Diametru cuțit rotund max. (a) (mm) Ø 12 Ø 20 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40

Alezaj (v) (mm) Ø 13 Ø 20 Ø 20 Ø 32 Ø 40 Ø 40

Înălțime: Bază (h1) / total (h2) (mm) 37 / 62 56 / 90 68 / 120 79 / 137 110 / 190 122 / 205

 Înălțime: cărucior - ax strunjire (mm) 18 - 26 28.5 - 39.5 28.5 - 39.5 37 - 57 47 - 87 60 - 95
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Sisteme de măsură și control
Mașini cu comandă numerică (CNC)
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Rigle optice
(mm) €/buc. Cod articol

ML 1020 382.00 MG.3384202
ML 1250 587.00 MG.3384225
ML 1400 734.00 MG.3384240
ML 1520 783.00 MG.3384252
ML 1670 822.00 MG.3384267
ML 1940 979.00 MG.3384294
ML 2010 1077.00 MG.3384295
ML 3000 1754.00 MG.3384300

Sisteme de măsură și control

Sisteme digitale de afișare și măsurare - DPA 21 / DPA 22
• Semnal de intrare selectabil pentru freze și strunguri 

(sinus/rectangular) pentru utilizare împreună cu 
sisteme cu rigle optice.

• Senzor de înregistrare a turatiei axului inclus în 
livrare pentru DPA 21, DPA22.

• Acuratețe mare în funcționare.
• Reducere considerabilă a timpilor de lucru.

• Tastatura protejată contra stropilor de apă 
și anti-orbire.

• Afișaj pe axele: X,Y / ZO,Z cu 8 cifre.
• Trei intrări de măsurare ce pot fi testate cu oricare 

șapte memorii de corecție pentru fiecare sculă.
• Dimensiuni (L x l x H) 

DPA 21 / DPA 22: 230 x 80 x 260 mm

Model Afișaj Tensiunea de 
alimentare (V) Conexiune €/buc. Cod articol

DPA 21 LED 24 rigle optice 440.00 MG.3384020
DPA 22 LCD 24 rigle optice 832.00 MG.3384022

Volumul livrării:
DPA 21 / DPA 22
• senzor de viteză
• sistem de fixare
• alimentator 24 V

Accesorii pentru sisteme digitale de afișare și măsurare

Rigle optice
(mm) €/buc. Cod articol

ML     80 225.00 MG.3384108
ML   100 225.00 MG.3384110
ML   120 225.00 MG.3384112
ML   170 231.00 MG.3384117
ML   220 235.00 MG.3384122
ML   270 240.00 MG.3384127
ML   320 250.00 MG.3384132
ML   370 254.00 MG.3384137
ML   420 274.00 MG.3384142
ML   470 280.00 MG.3384147

Rigle optice
(mm) €/buc. Cod articol

ML   520 303.00 MG.3384152
ML   570 309.00 MG.3384157
ML   620 313.00 MG.3384162
ML   670 319.00 MG.3384167
ML   720 323.00 MG.3384172
ML   770 333.00 MG.3384177
ML   820 333.00 MG.3384182
ML   870 338.00 MG.3384187
ML   920 342.00 MG.3384192
ML   970 342.00 MG.3384197

Rigle optice ML:
• sistem odometrie complet izolat cu rigle optice 

de mare precizie: 5 μm
• sanie scanare ghidată prin rulmenți miniaturali 

cu bile, conectată la baza de montare printr-un 
racord de cuplare

• etanșare din cauciuc pentru protecție la praf, 
așchii și a stropi de apă.

• tub din metal flexibil izolat pentru protecție
• cablu racordare 3 m. (4 m - de la ML 620)

Manoperă asamblare
rigle optice (pe axă) 250.00 MG.9000410

Funcții posibile:

•  punct de referință

•  calculator

•  afișaj turație (DPA 21 / DPA 22)

•  conector secundar D

•  operare absolută/cumulată

•  conversie filete inch/metric

•  calculator cerc divizare 
(dimensiune cumulată)

•  coordonate în cerc (cerc gradat)

•  găuri în cerc (cerc gradat)

•  valori măsurate reversibile rază/diametru

•  resetare la zero

•  auto-diagnoză

•  punct de referință

•  corecție liniară a erorilor

•  99 memorii pentru scule 
pentru DPA 21 și DPA 22

DPA 21 DPA 22

Denumire €/buc. Cod articol
Sistem digital DRO 5 (afișaj, 3 senzori magnetici) 617.00 MG.3383975
Manoperă asamblare pentru 3 axe 390.00 MG.9000420

• Afișaj compact, digital în 3 axe pentru freze (X - Y - Z) și pentru strunguri (X, Z, Z0)

• Pentru măsurarea reglajelor sau afișarea valorilor calculate

• 3 Intrări incrementale (diferențiale) programabile individual

• Afișaj pe trei rânduri - taste frontale de programare

• Sistemul este compus din: Afișaj, 3 senzori magnetici.

Sistem digital de afișare și măsurare DRO 5

DRO 5
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Interval de 
măsură

(mm)

Lungime
montaj
(mm)

€/buc. Cod articol

51 311 363.00 MG.3384405
102 362 368.00 MG.3384410
152 412 373.00 MG.3384415
203 463 377.00 MG.3384417
254 514 387.00 MG.3384419
305 565 396.00 MG.3384421
356 616 405.00 MG.3384422
406 666 415.00 MG.3384423
457 717 424.00 MG.3384424
506 766 434.00 MG.3384425
559 819 443.00 MG.3384426

Sisteme de măsură și control

Sisteme digitale de afișare LED și măsurare pentru 2 sau 3 axe - DPA 31-2 / DPA 31-3
• Senzor de înregistrare a turatiei axului inclus 

în volumul livrarării.
• Acuratețe mare în funcționare.
• Reducere considerabilă a timpilor de lucru.
• Tastatura protejată contra stropilor de apă 

și anti-orbire.

• Afișaj pe axele: X, Y / ZO, Z cu 8 cifre.
• Trei intrări de măsurare ce pot fi testate cu oricare 

șapte memorii de corecție pentru fiecare sculă.
• Dimensiuni (L x l x H): 230 x 80 x 260 mm.
• Poate fi utilizat cu sistemul de măsurare MSS31 

sau cu bandă magnetică.

Model Axe
de măsurare

Tensiunea 
de alimentare (V) €/buc. Cod articol

DPA 31-2 2 24 423.00 MG.3384030
DPA 31-3 3 24 461.00 MG.3384031

Volumul livrării:
• senzor de viteză
• sistem de fixare
• alimentator 24 V

Sistem de măsurare MSS31

Sistem de măsurare cu bandă magnetică

Denumire €/buc. Cod articol
Bandă magnetică, 1.1 m 44.10 MG.3383978
Bandă magnetică, 2.0 m 77.40 MG.3383979
Cap citire pentru bandă magnetică 184.00 MG.3384035
Manoperă de asamblare bandă magnetică 
și cap citire (pe 3 axe) 390.00 MG.9000420

Bandă magnetică MB 100

Cap de citire

Funcții posibile:

•  punct de referință

•  calculator

•  afișaj turație

•  operare absolută/cumulată

•  conversie filete inch/metric

•  calculator cerc divizare 
(dimensiune cumulată)

•  coordonate în cerc (cerc gradat)

•  găuri în cerc (cerc gradat)

•  valori măsurate reversibile rază/diametru

•  resetare la zero

•  auto-diagnoză

•  punct de referință

•  corecție liniară a erorilor

DPA 31-2 DPA 31-3

Interval de 
măsură

(mm)

Lungime
montaj
(mm)

€/buc. Cod articol

610 870 453.00 MG.3384427
660 920 462.00 MG.3384428
711 971 471.00 MG.3384429
762 1022 481.00 MG.3384430
813 1073 490.00 MG.3384431
864 1124 500.00 MG.3384432
914 1174 509.00 MG.3384433
965 1225 519.00 MG.3384434

1016 1276 528.00 MG.3384435
1118 1378 537.00 MG.3384437
1168 1428 547.00 MG.3384438

Interval de 
măsură

(mm)

Lungime
montaj
(mm)

€/buc. Cod articol

1219 1479 556.00 MG.3384439
1270 1530 566.00 MG.3384440
1321 1581 584.00 MG.3384441
1372 1632 603.00 MG.3384442
1422 1882 622.00 MG.3384443
1473 1933 641.00 MG.3384444
1524 1784 660.00 MG.3384445
1626 1886 688.00 MG.3384446
1727 1987 716.00 MG.3384447
1829 2089 745.00 MG.3384448
1930 2190 782.00 MG.3384449
2032 2292 829.00 MG.3384450
2134 2394 876.00 MG.3384451
2235 2495 933.00 MG.3384452
2337 2597 999.00 MG.3384453
2438 2698 1065.00 MG.3384454
2540 2800 1131.00 MG.3384455
2642 2902 1197.00 MG.3384456
2743 3003 1263.00 MG.3384457
2845 3105 1329.00 MG.3384458
2946 3206 1394.00 MG.3384459
3048 3248 1460.00 MG.3384460

• Componentele electronice ale sistemului de 
măsurare sunt protejate fiind etanșate în carcasă.

• Rezultate de măsurare precise și fiabile chiar 
dacă sistemul de măsurare este acționat în ulei 
sau lichid de răcire.

• Rezistent la vibrații și interferențe magnetice.
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Mașini cu comandă numerică

• Stație de lucru pentru 10 scule.
• Toate ghidajele au capace speciale din oțel inoxidabil.
• Lubrifiere automată a ghidajelor.
• Lampă de semnalizare integrată.
• Motor arbore principal și servodirecție Siemens.
• Sistem de operare Siemens Sinumerik 808D Advanced, cu conexiuni Jack, 

USB, RS232, RJ45. 

• Arbore motor cu viteza 10000 rotații / minut.
• Sistem de răcire integrat cu rezervor de 70 l.
• Schimbarea facilă a sculei datorită dispozitivului de fixare electropneumatic.
• Suprafață solidă, precisă, masă transversală, precis prelucrată.
• Sistem pneumatic de prindere a sculei.
• Buton de oprire la avarie și buton de confirmare.
• Manivelă cu buton de oprire de urgență. Reduce timpul de setare.

Mașină de frezat CNC - F 80

Model F 80
Cod articol MG.3501085
€/buc. 36192.00

Soft Siemens Sinumerik 808D Advanced
Racordare electrică și pneumatică
Tensiune (V) 400
Putere totală (kW) 14
Presiune minimă de aer (bar) 7
Pompă agent răcire (W) 650
Rezervor lichid răcire (litri) 70
Ax de frezare
Putere (kW) 3.7
Cuplu motor (Nm) 24
Suport arbore
Fixare suport arbore BT 30
Precizie
Precizie repetitivă (mm) ± 0.008
Precizie de poziționare (mm) ± 0.01
Schimbător de scule
Număr de scule 10
Diametru maxim sculă (Ø mm) 60

Schimbător de scule
Lungime max sculă (mm) 200
Viteză de înlocuire (secunde) 7
Greutate maximă sculă (kg) 6
Cuplu servo-motoare (Nm)
Axa X 3.5
Axa Y 6
Axa Z 6
Curse
Cursa X (mm) 400
Cursa Y (mm) 225
Cursa Z (mm) 375
Avans axe X - Y - Z (mm/minut) 10000
Turații (rotații / minut) 50 - 10000
Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 800 x 260
Distanța de la arbore la masă (mm) 75 - 475
5 Canale T - dimensiune (mm) / distanță (mm) 16 / 50
Încărcare (max.) (kg) 150
Dimensiuni
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1925 x 1655 x 2070
Greutate netă (kg) 1900

K 0

Control Siemens Sinumerik 808D Advanced 
încorporat în carcasă, rabatabil 

Sistem de schimbare scule.
• pentru 10 scule
• viteză de înlocuire de 7 secunde

Manivelă electronică cu buton de oprire de 
urgență. Reduce timpul de setare.

Semi-professional
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Mașini cu comandă numerică

• Stație de lucru pentru 12 scule.
• Arbore principal cu servo motor.
• Arbore motor cu viteza 8000 rotații / minut.
• Toate ghidajele au capace speciale din oțel inoxidabil.
• Lubrifiere automată a ghidajelor.
• Sistem de răcire integrat cu rezervor de 120 l.
• Lampă de semnalizare integrată.

• Schimbarea facilă a sculei datorită dispozitivului de fixare electropneumatic.
• Suprafață solidă, precisă, masă transversală precis prelucrată.
• Sistem pneumatic de prindere a sculei.
• Raft de depozitare pentru instrumente.
• Manivelă cu buton de oprire de urgență. Reduce timpul de setare.
• Raft de depozitare pentru scule.
• Lampă de semnalizare.

Mașină de frezat CNC - F 105

Lampă de semnalizare 

Manivelă electronică cu buton de oprire de 
urgență. Reduce timpul de setare.

Sistem de schimbare scule.
• pentru 12 scule
• viteză de înlocuire de 7 secunde
• sculă de Ø max. 104 mm

Conexiuni Jack, USB, RS232.

Model F 105
Cod articol MG.3501100
€/buc. 42848.00

Soft Siemens 808D Advanced
Racordare electrică și pneumatică
Tensiune (V) 400
Putere totală (kW) 15
Presiune minimă de aer (bar) 7
Pompă agent răcire (W) 650
Rezervor lichid răcire (litri) 120
Ax de frezare
Putere (kW) 7.5
Cuplu motor (Nm) 48
Suport arbore
Fixare suport arbore BT 40
Diametru max. cap frezare (Ø mm) 63
Diametru frezare cu freză deget (Ø mm) 35
Precizie
Precizie repetitivă (mm) ±0.008
Precizie de poziționare (mm) ±0.01

Schimbător de scule
Număr de scule 12
Diametru maxim sculă (Ø mm) 63
Lungime max sculă (mm) 300
Viteză de înlocuire (secunde) 7
Greutate maximă sculă (kg) 6
Cuplu servo-motoare (Nm)
Axa X 8
Axa Y 8
Axa Z 11
Curse
Cursa X (mm) 550
Cursa Y (mm) 305
Cursa Z (mm) 460
Avans axe X - Y - Z (mm/minut) 10000
Turații (rotații / minut) 10 - 10000
Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 800 x 320
Distanța de la arbore la masă (mm) 100 - 600
3 Canale T - dimensiune (mm) / distanță (mm) 14 / 100
Încărcare (max.) (kg) 300 
Dimensiuni
Lungime x lățime x înălțime (mm) 2164 x 1860 x 2200
Greutate netă (kg) 2800

K 0

Control Siemens Sinumerik 808D Ad-
vanced încorporat în carcasă, rabatabil 

Semi-professional
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Mașini cu comandă numerică

• Stație de lucru pentru 24 scule.
• Construcție robustă pentru o productivitate ridicată.
• Ghidaje liniare pentru un avans rapid pe toate axele.
• Unități servo, puternice, pe toate cele 3 axe cu șurub cu bile.
• Batiu puternic nervurat, rezistent la torsiune.
• Masă transversală de precizie cu 4 canale T.
• Manivelă electronică.

• Bandă transportoare șpan.
• Conexiuni RJ 45 și USB.
• Sistem de răcire cu un rezervor cu o capacitate de 210 litri.
• Schimbător de căldură.
• Carcasă cu schimbător de căldură integrat; asigură temperatura optimă chiar 

și în cazul temperaturilor ambiante ridicate; previne pătrunderea particulelor 
de praf. 

Mașină de frezat CNC - F 150 HSC

Sistem de schimbare scule.
• pentru 24 scule
• viteză de înlocuire de 2 secunde
• sculă de Ø max. 80 mm

Control Siemens Sinumerik 828 D
încorporat în carcasă 

Manivelă electronică cu buton de oprire de 
urgență. Reduce timpul de setare.

Model F 150 HSC
Cod articol MG.3511212
€/buc. 67496.00

Soft Siemens Sinumerik 828 D
Racordare electrică și pneumatică
Tensiune (V) 400
Putere totală (kW) 31
Presiune de aer (bar) 5 - 7
3 pompe agent răcire (kW/pompă) 1.27
Rezervor lichid răcire (litri) 210
Ax de frezare
Putere (kW) 9
Cuplu motor (Nm) 57
Suport arbore
Fixare suport arbore SK 40
Diametru max. cap frezare (Ø mm) 63
Diametru frezare cu freză deget (Ø mm) 32
Precizie
Precizie repetitivă (mm) ±0.005
Precizie de poziționare (mm) ±0.005

Stația de lucru
Număr de scule 24
Diametru maxim sculă (Ø mm) 80
Lungime maxim sculă (mm) 200
Viteză de înlocuire (secunde) 2
Greutate maximă sculă (kg) 8
Cuplu servo-motoare (Nm)
Axa X 7.3
Axa Y 10.5
Axa Z 15.0
Curse
Cursa X (mm) 760
Cursa Y (mm) 440
Cursa Z (mm) 460
Avans rapid axe X - Y - Z (mm/minut) 30000
Turații (rotații / minut) 12000
Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 900 x 410
Distanța de la arbore la masă (mm) 102 - 562
4 Canale T - dimensiune (mm) / distanță (mm) 16 / 102
Încărcare (max.) (kg) 350
Dimensiuni
Lungime x lățime x înălțime (mm) 3000 x 1950 x 2310
Greutate netă (kg) 4350

K 0

Industry
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Mașini cu comandă numerică

• Axe cu rulmenți cu bile, pentru toate cele 3 axe.
• Ghidaje lineare extrem de rigide, pe toate axele 

ce asigură un coeficient de frecare scăzut și o 
compensare excelentă a erorilor.

• Schimbător de scule electro-pneumatic.
• Servodirecție pe toate cele 3 axe.
• Lubrifiere centralizată și sistem de răcire integrat.

• Cabină de lucru pentru protecția operatorului.
• Sistem de operare Siemens Sinumerik 808D 

Advanced.
• Ușă frontală prevăzută cu întrerupător de 

siguranță.
• Cuplu motor: 1.9 Nm (X), 3.5 Nm (Y și Z).
• Acuratețe: la repetiție ±0.025 mm; la poziționare 

±0.025 mm.

Model F3 Pro
Cod articol MG.3500415
€/buc. 23400.00

Soft Siemens Sinumerik 808D Advanced
Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere totală (kW) 5
Putere (kW) 1.5
Pompă agent răcire (W) 95
Pneumatică
Presiune de lucru (bar) 8
Suport arbore
Fixare suport arbore BT 30
Diametru max. cap frezare (Ø mm) 50
Diametru frezare cu freză deget (Ø mm) 25
Deschidere braț (mm) 220

Curse
Cursa axa X (mm) 355
Cursa axa Y (mm) 190
Cursa axa Z (mm) 245
Viteza de avans
Axa X (mm / minut) 10000
Axa Y (mm / minut) 10000
Axa Z (mm / minut) 10000
Turații
Turație maximă (rpm) 4000 (*)
Masă transversală
Lungime x lățime masă (mm) 620 x 180
3 Canale T - dimensiune (mm)/ distanță (mm) 12 / 50
Încărcare (max.) (kg) 30
Dimensiuni 
Lungime x lațime x înălțime (mm) 1410 x 1372 x 2007
Greutate netă (kg) 1000

Mașină de frezat CNC - F3 Pro

Manivelă electronică cu buton de oprire de 
urgență. Reduce timpul de setare.

Conexiuni Jack, USB, RS232, RJ45.

(*) La operații continue viteza maximă trebuie redusă cu 20%.

K 0

Control Siemens Sinumerik 808D Advanced 
încorporat în carcasă, rabatabil 

Schimbător de scule pneumatic, 
fixare BT 30.

Standard
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Mașini cu comandă numerică

• Batiul mașinii este din fontă cenușie.
• Ghidajele călite prin inducție (HRC 42-52) și rectificate 

de precizie.
• Arbore rectificat sprijinit pe rulmenți de precizie.
• Buton de oprire de urgență.
• Sistem de răcire centralizat.

• Traductor incremental pentru poziționarea arborelui 
(filetare).

• Arborele sprijinit pe rulmenți cu bile.
• Comutator de siguranță la ușa din față.
• Convertor de frecvență siemens micromaster.
• Motoare de avans Siemens.
• Lampa mașinii integrată.

Strung CNC - L 34 HS

Model L 34 HS
Cod articol MG.3504232
€/buc. 32136.00

Soft Siemens Sinumerik 808D Advanced
Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere totală (kW) 6.5
Pompă agent răcire (W) 95
Rezervor lichid răcire (litri) 75
Arbore
Putere (kW) 3.7
Cuplu motor total (Nm) 23.6
Cuplu motor pe arbore (Nm) 40
Cuplu motor pe axa X (Nm) 4
Cuplu motor pe axa Z (Nm) 6
Fixare arbore ISO 702-1 Nr. 4
Găurire arbore (Ø mm) 45
Precizie
Precizie repetitivă (mm) ±0.01
Precizie de poziționare (mm) ±0.01

Turelă
Tip electrică
Număr de scule 6
Scule pătrate - latura maximă (mm) 16 x 16
Scule cilindrice - diametru maxim (Ø mm) 16
Date tehnice
Înăltime centru (mm) 265
Distanța între centre (mm) 550
Diametru de strunjire deasupra saniei (mm) 150
Diametru de strunjire deasupra batiului (mm) 330
Lățime batiu (mm) 208
Turații arbore (rotații / minut) 30 - 3500
Curse
Cursa axa X (mm) 185
Cursa axa Z (mm) 750
Avans axa X / Z (mm / minut) 16 000 / 18 000
Păpușa mobilă
Con păpușă mobilă MK 3
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 120
Dimensiuni 
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1950 x 1475 x 1956
Greutate totală (kg) 1200

Rezervor pentru lichid de răcire de 75 l, 
încorporat în postament
cu tavă de șpan detașabilă.

Traductor incremental
pentru poziționarea arborelui (filetare).

Turelă pentru 6 scule.

K 0

Control Siemens Sinumerik 808D Ad-
vanced încorporat în carcasă, rabatabil 

Semi-professional
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Mașini cu comandă numerică

• Axul și motorul servo fabricate de Siemens.
• Construcție compactă a cabinei de protecție, dotată cu echipament de 

siguranță.
• Echipament de răcire .
• Lubrefiere centralizată automată.

• Viteză mare a avansului arborelui.
• Universal de 160 mm hidraulic.
• Panoul de comandă se poate rabata.
• Manete cu control electronic pentru axele X și Z.
• Schimbător de scule hidraulic, tip VDI 30.

Strung cu CNC - L 44

Model L 44
Cod articol MG.3514330
€/buc. 42120.00

Soft Siemens Sinumerik 828 D
Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere totală (kW) 23
Pompă agent răcire (W) 270
Rezervor lichid răcire (litri) 90
Arbore
Putere (kW) 7
Cuplu motor total (Nm) 33
Cuplu motor pe axa X (Nm) 6
Cuplu motor pe axa Z (Nm) 8.5
Fixare arbore ISO 702-1, Nr. 5
Găurire arbore (Ø mm) 52
Precizie
Precizie repetitivă (mm) ±0.005
Precizie de poziționare (mm) ±0.005

Turelă
Tip Hidraulic - VDI 30
Număr de scule 8
Scule pătrate - dimensiune maximă (mm) 20 x 20
Scule cilindrice - dimensiune maximă (Ø mm) 25
Date tehnice
Înăltime centru (mm) 223
Distanța între centre (mm) 850
Diametru de strunjire deasupra saniei (mm) 240
Diametru de strunjire deasupra batiului (mm) 446
Lățime batiu (mm) 300
Turații arbore (rotații / minut) 10 - 3000
Curse
Cursa X (mm) 250
Cursa Z (mm) 760
Avans axa X / Z (mm/minut) 15000
Păpușa mobilă
Con păpușă mobilă MK 4
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 165
Dimensiuni 
Lungime x lățime x înălțime (mm) 2530 x 1595 x 1795
Greutate totală (kg) 2100

Control Siemens Sinumerik 828D
încorporat în carcasă, rabatabil 

Sistem hidraulic cu rezervor de 50 l.

Turelă hidraulică pentru 8 scule.

K 0

Industry
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Mașini cu comandă numerică

• Batiul mașinii este din fontă cenușie.
• Ghidajele călite prin inducție (HRC 42-52) și 

rectificate de precizie.
• Arbore rectificat sprijinit în rulmenți de precizie.
• Buton de oprire de urgență.
• Sistem de răcire centralizat. 

• Traductor incremental pentru poziționarea arborelui 
(filetare).

• Schimbarea sensului de rotație stânga / dreapta.
• Întrerupător de referință.
• Cabina de protecție  ușor de întreținut.
• Comutator de siguranță la ușa din față.
• Lampa mașinii integrată.

Strung CNC - L 28 HS

Model L 28 HS
Cod articol MG.3504220
€/buc. 21632.00

Soft Siemens Sinumerik 808D Advanced
Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere totală (kW) 3.75
Pompă agent răcire (W) 95
Rezervor lichid răcire (litri) 25
Arbore
Putere (kW) 2.2
Cuplu motor total (Nm) 14
Cuplu motor pe arbore (Nm) 28
Cuplu motor pe axa X (Nm) 1.3
Cuplu motor pe axa Z (Nm) 2.4
Fixare arbore A2-3 DIN 6350
Găurire arbore (Ø mm) 30
Precizie
Precizie repetitivă (mm) ±0.01
Precizie de poziționare (mm) ±0.01

Turelă
Tip electrică
Număr de scule 6
Scule pătrate - latura maximă (mm) 16 x 16
Scule cilindrice - diametru maxim (Ø mm) 16
Date tehnice
Înăltime centru (mm) 169
Distanța între centre (mm) 430
Diametru de strunjire deasupra saniei (mm) 200
Diametru de strunjire deasupra batiului (mm) 300
Turații arbore (rotații / minut) 40 - 4000
Curse
Cursa axa X (mm) 145
Cursa axa Z (mm) 465
Avans axa X / Z (mm/minut) 10000 / 12000
Păpușa mobilă
Con păpușă mobilă MK 2
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 120
Dimensiuni 
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1655 x 1590 x 1955
Greutate totală (kg) 900

Rezervor pentru lichid de răcire de 25 l, 
încorporat în postament cu tavă de șpan 
detașabilă.

K 0

Turelă pentru 6 scule.
Timp rotație 1.5 sec / 60°.
Putere: 60W.

Sistem de răcire centralizat.

Control Siemens Sinumerik 808D Ad-
vanced încorporat în carcasă, rabatabil 

Standard
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Fierăstraie cu bandă metalică
Fierăstraie circulare cu disc
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Soluții de utilizare corectă a benzilor de fierăstrău
Așchiile rezultate la tăiere reprezintă cel mai bun indicator pentru reglarea corectă a avansului și a vitezei benzii de tăiere.
Priviți cu atenție șpanul rezultat la tăiere și reglați corespunzător viteza și avansul benzii.

Caracteristicile așchiilor Reglare
Alte informații

Formă Aspect Culoare Viteza benzii Avansul benzii

subțiri și spiralate argintie viteză corectă avans corect

grele, groase, calcinate albastră sau cafenie micșorați viteza micșorați avansul verificați
lichidul de răcire

pudră argintie micșorați viteza măriți avansul

subțiri și
spiralate în arc argintie viteză corectã micșorați avansul verificați

dantura benzii

Problema Cauza problemei Soluția
• Bandă incorectă - dinți prea rari
• Bandă prea tensionată
• Ghidaj lateral prea strâns
• Ghidaje laterale incorect reglate sau defecte
• Avans prea mare
• Lichid de tăiere incorect
• Diametrul roții prea mic pentru banda utilizată
• Frecarea benzii de umărul de ghidaj al roții
• Dinții de tăirere în contact cu materialul 

înainte de pornirea fierăstrăului
• Viteză incorectă a benzii

• Folosiți bandă cu dinți fini
• Reduceți tensiunea benzii
• Lărgiți ghidajul lateral
• Verificați ghidajele laterale
• Reduceți avansul
• Verificați lichidul de tăiere
• Utilizați o bandă mai subțire
• Aliniați roata
• Asigurați cel puțin 2 cm spațiu liber 

înainte să începeți tăierea
• Măriți sau reduceți viteza benzii

Ruptură prematură a benzii
(ruptură în linie dreaptă)

Informații generale despre fierăstraie cu bandă metalică

Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată ferm astfel încât sa nu existe vibrații sau rotație.

Nu folosiți piese de lucru avariate, deformate considerabil.

Tăierea va fi cu atât mai exactă cu cat ghidajele benzii sunt fixate mai aproape de piesa de lucru.

Piesa de lucru

Spațiere (danturare)

• deplasarea corectă a benzii fierăstrăului garantează o durată lungă de funcțion-
are;

• tăișurile ascuțite extrem de înguste reprezintă condiția pentru capacități ridicate 
de tăiere a benzii fierăstrăului;

• pentru a atinge o durată lungă de funcționare, vă recomandăm să folosiți banda 
în mod corespunzător;

• determinați viteza corectă de tăiere (m/min) și avansul (mm/min) în funcție de 
materialul și dimensiunea piesei de lucru;

• este important ca avansul pentru banda nouă să fie cca. 50% din avansul deter-
minat; în acest fel se va evita deteriorarea tăișurilor extrem de ascuțite ale benzii 
datorită schijelor minuscule produse de grosimea prea mare a așchiilor;

Materiale Viteza de tăiere
(M42) (m/min.)

Oțel pentru construcții/oțel prelucrat 80 - 90
Oțeluri individuale/oțel călit 45 - 75
Oțeluri de scule nealiate /oțeluri pentru rulmenți cu bile 40 - 60
Oțeluri de scule aliate/oțeluri rapide 30 - 40
Oțeluri inoxidabile 20 - 35
Oțeluri rezistente la căldură /aliaje de temperatură înaltă 15 - 25

Fierăstraie cu bandă metalică

Danturarea determină numărul de dinți per inch (25,4 mm).
Se aplică regula generală:

Cu cât este mai scurtă lungimea de tăiere (de exemplu profile), cu atât mai 
fină este danturarea selectată. Cu cât este materialul mai mare (de exemplu, 
material solid), cu atât danturarea este mai grosieră.

O dantură prea rară poate determina deplasarea tăișului pentru că așchiile 
colmatează locașul și banda de tăiere este forțată să devieze de la linia ei de tăiere. 

O dantură prea fină nu poate efectua tăierea pentru că forța pe fiecare dinte este 
prea mică. 
Pentru realizarea unui rezultat eficient trebuie să fie prezenți cel puțin 3 dinți 
simultan la tăiere sau minim 2 dinți la profilele cu pereți subțiri.

• noile benzi de fierăstrău pot fi răspunzătoare la început pentru vibrații și 
zgomote; pentru evitarea acestora se reduce puțin viteza de tăiere; pentru 
dimensiuni mai mici ale piesei de lucru trebuie să îndepărtați cam 300 - 500 
cm² din materialul de tăiat pentru a roda banda fierastrăului;

• dacă prelucrați piese cu dimensiuni mai mari, vă recomandăm să realizați lu-
crarea în perioade de timp de 15 min; după rodare, măriți ușor avansul până 
la valoarea determinata inițial.

Viteza de tăiere a benzilor de fierăstrău
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Soluții de utilizare corectă a benzilor de fierăstrău

Problema Cauza problemei Soluția

• Dinții taie în direcția greșită. 
(banda este montată în sens greșit).

• Tăiere dificilă.
• Lichid de tăiere incorect.
• Viteză prea mare.
• Avans prea mic.
• Dinți prea mici.

• Instalați banda corect.

• Măriți avansul.
• Verificați lichidul de tăiere.
• Verificați viteza recomandată a benzii.
• Măriți avansul.
• Alegeți o bandă cu dinți mai mari.

Material Material

• Ceapraz uzat.
• Avans prea mare.
• Dimnesiunea dinților necorespunzătoare.
• Lichidul de tăiere nu este aplicat uniform.
• Ghidaje laterale uzate sau slăbite. 

• Banda nu este întinsă suficient.

• Verificați ceaprazul.
• Reduceți avansul.
• Alegeți o bandă cu dinți corespunzători.
• Verificați duzele pentru lichid.
• Strângeți sau înlocuiți ghidajele laterale. 

Verificați ca aliniamenul să fie corect.
• Reglați întinderea benzii

• Avans prea mare.
• Banda nu este întinsă suficient.
• Ceapraz uzat.
• Ghidaje laterale uzate sau slăbite. 

• Așchiile de șpan nu au fost îndepărtate.
• Dinți prea mici.

• Reduceți avansul.
• Reglați întinderea benzii.
• Verificați materialul pentru incluziuni dure.
• Strângeți sau înlocuiți ghidajele laterale. 

Verificați ca aliniamenul să fie corect.
• Verificați peria pentru așchii.
• Alegeți o bandă cu dinți mai mari.

• Debitul lichidului de răcire insuficient.
• Concentrația lichidului de tăiere incorectă.
• Viteză și / sau avans prea mare.
• Dinți prea mici.
• Peria pentru așchii nu funcționează. 

• Verificați debitul lichidului de răcire.
• Verificați concentrația lichidului de tăiere.
• Reduceți viteza și / sau avansul.
• Alegeți o bandă cu dinți mai rari.
• Înlocuiți peria pentru așchii.

• Viteză și / sau avans incorect.
• Pasul benzii incorect.
• Ghidajul fierăstrăului nu este reglat sau este uzat.
• Peria pentru așchii nu funcționează.
• Materialul nu este strâns corespunzător în menghină.

• Reglați viteza și / sau avansul.
• Alegeți o bandă cu un alt pas.
• Reglați ghidajul fierăstrăului / înlocuiți rulmenții.
• Înlocuiți peria pentru așchii.
• Strângeți mai bine materialul.

       

• Materialul nu este strâns corespunzător 
în menghină.

• Strângeți mai bine materialul.

• Avans prea mare.
• Dinții se blochează la tăiere.
• Lichid de tăiere necorespunzător sau insuficient.
• Dinți de mărime necorespunzătoare.
• Incluziuni dure în material.
• Materialul nu este strâns corespunzător în menghină. 

• Viteza benzii prea mică.
• Dinții taie în direcția greșită. 

(banda este montată în sens greșit).
• Peria pentru așchii nu funcționează.

• Reduceți avansul.
• Nu continuați tăierea în același loc cu o bandă nouă.
• Verificați lichidul de tăiere.
• Alegeți o bandă cu dinți corespunzători.
• Verificați materialul pentru incluziuni.
• Strângeți mai bine materialul. 

• Măriți viteza benzii.
• Instalați banda corect.

• Înlocuți peria pentru așchii.

               

• Avans prea mare
• Banda nu este întinsă suficient.
• Ghidaje laterale uzate sau slăbite. 

• Frecarea benzii de umărul de ghidaj al roții.

• Reduceți avansul.
• Reglați întinderea benzii.
• Strângeți sau înlocuiți ghidajele laterale. 

Verificați ca aliniamenul să fie corect.
• Aliniați roata

• Bandă uzată.
• Avans sau viteză incorectă.
• Pasul benzii incorect.
• Lichid de tăiere insuficient.

• Înlocuiți cu o bandă nouă.
• Reglați avansul sau viteza.
• Alegeți o bandă cu un alt pas.
• Verificați debitul de lichid de tăiere.

• Ghidajele laterale sau roata de acționare freacă pe dinți.
• Banda nu este întinsă suficient.
• Incluziuni dure în material.
• Ghidaje laterale uzate.

• Utilizați o bandă cu o lățime corespunzătoare.
• Reglați întinderea benzii.
• Verificați materialul pentru incluziuni.
• Schimbați ghidajele.

• Blocarea benzii la tăiere.
• Ghidaje laterale prea strânse.
• Materialul nu este strâns corespunzător în menghină.
• Debit neregulat de lichid de răcire.
• Banda este prea întinsă.

• Reduceți avansul.
• Reglați jocul lateral în ghidaje.
• Strângeți mai bine materialul.
• Verificați duzele pentru lichid.
• Reduceți tensiunea în bandă.

• Bandă cu dinți prea mici.
• Avans sau viteză incorecte.
• Lichid de tăiere incorect sau insuficient.

• Utilizați o bandă cu dinți mai rari.
• Reglați viteza sau avansul.
• Verificați lichidul de tăiere.

Ruptură
neregulată

Uzură în
spatele benzii

Tăiere cu aspect rugos; vibrații și trepidații

Exfolierea
dinților

Uzura dinților (dinți albăstriți)

Bandă răsucită

Uzură laterală, lipsa centrajului

Tăiere imprecisă

Tăiere înclinată

Uzură prematură a dinților

Sudarea așchiilor

Fisuri în dinții benzii

Fierăstraie cu bandă metalică
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Fierăstraie cu bandă metalică

Fierăstrău - SD 351 AV

Model Vario, cu invertor Siemens Sinamics G110M 
convertor de frecvență ce permite reglarea continuă 
a vitezei benzii.

• Posibilitate de operare manuală sau semiautomată.
• Construcție robustă pentru uz industrial.
• Precizie ridicată la tăiere.
• Scală lizibilă pentru reglarea unghiului ce permite tăieri în unghi de la -45° 

până la +60° prin rotirea brațului fierăstrăului.
• Ghidaj bandă fierăstrău din metal dur și pe rulmenți cu bile reglabili individual 

și combinat.
• Limitatoare de oprire precise, reglabile cu o acuratețe de 1 grad.
• Menghină hidraulică cu acționare rapidă.

• Perie pentru așchii.
• Oprire automată la terminarea operației de tăiere.
• Suport rolă reglabil pentru piese lungi și grele.
• Cilindru hidraulic ce ajută la reglarea avansului de lucru.
• Limitator de material cu tijă de ghidare 

cu scală.
• Sistem de răcire și postament cu tavă de colectare ce colectează lichidul de 

răcire scurs de pe piesa de lucru, în livrarea standard.

Menghină hidraulică cu acțiune rapidă și autoblocare, 
reglabilă in cazul materialelor mari. Scală lizibilă pentru 
reglarea unghiului.

Pentru benzi de fierăstrău consultați capitolul 6.

Model SD 351 AV
Cod articol MG.3290360
€/buc. 9542.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 2.2
Pompă agent răcire (W) 50
Domeniu de tăiere (mm)

Capacitate max. 
de tăiere pe profile 
metalice (mm)

0° Ø 270
230 x 350

+45° Ø 230
210 x 220

-45° Ø 230
140 x 200

+60° Ø 140
140 x 220

Informații generale
Viteză bandă fierăstrău (m / min) 15 - 100
Dimensiune bandă (mm) 2925 x 27 x 0.90
Unghi de tăiere -45° până la +60°
Dimensiuni
Lungime (mm) 1935
Lățime (mm) 1425
Inălțimea (mm) 1626
Greutate netă (kg) 600

Volumul livrării: 
postament, limitator de material, sistem de răcire.

Manometru cu control simplu și exact al tensionării benzii 
de fierăstrău.

ANGRENAJE

Industry HD
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Fierăstraie cu bandă metalică

Fierăstraie - SD 500 / SD 500AV

Model Vario, cu invertor Siemens Sinamics G110M 
convertor de frecvență ce permite reglarea continuă 
a vitezei benzii.

• Posibilitate de operare manuală sau semiautomată.
• Construcție robustă pentru uz industrial.
• Precizie ridicată la tăiere.
• Scală lizibilă pentru reglarea unghiului ce permite tăieri în unghi de la -45° 

până la +60° prin rotirea brațului fierăstrăului.
• Ghidaj bandă fierăstrău din metal dur și pe rulmenți cu bile reglabili individual 

și combinat.
• Limitatoare de oprire precise, reglabile cu o acuratețe de 1 grad.
• Menghină hidraulică cu acționare rapidă.
• Perie pentru așchii.

• Oprire automată la terminarea operației de tăiere.
• Modelul SD 500 AV poate lucra în mod semi-automat. Suplimentar dotat cu 

invertor Siemens Sinamics G110M pentru viteză variabilă continuă.
• Suport rolă reglabil pentru piese lungi și grele.
• Cilindru hidraulic ce ajută la reglarea avansului de lucru.
• Limitator de material cu tijă de ghidare cu scală.
• Sistem de răcire și postament cu tavă de colectare ce colectează lichidul de 

răcire scurs de pe piesa de lucru, în livrarea standard.

Menghină hidraulică cu acțiune rapidă și autoblocare, 
reglabilă in cazul materialelor mari. Scală lizibilă pentru 
reglarea unghiului.

Pentru benzi de fierăstrău consultați capitolul 6.

Model SD 500 SD 500AV
Cod articol MG.3292380 MG.3292385
€/buc. 7336.00 10825.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 2.2 2.2
Pompă agent răcire (W) 100 100
Domeniu de tăiere (mm)

Capacitate max. 
de tăiere pe profile 
metalice (mm)

0° Ø 355 Ø 355
490 x 280 490 x 300

+45° Ø 355 Ø 350
340 x 280 340 x 290

-45° Ø 290 Ø 250
250 x 250 250 x 250

+60° Ø 230 Ø 180
220 x 180 220 x 180

Informații generale
Viteză bandă fierăstrău (m / min) 35 / 70 25 - 80
Dimensiune bandă (mm) 3770 x 34 x 1.10 3770 x 34 x 1.10
Unghi de tăiere -45° la +60° -45° la +60°
Dimensiuni
Lungime (mm) 2122 2129
Lățime (mm) 1046 1046
Inălțimea (mm) 1497 1687
Greutate netă (kg) 552 645

Volumul livrării: postament, limitator de material, sistem de răcire.

Manometru cu control simplu și exact al tensionării benzii 
de fierăstrău.

SD 500

SD 500 AV

Industry HD

Industry

ANGRENAJE
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Fierăstraie cu bandă metalică

Model BMBS 360 x 500 HA-DG
Cod articol MK.3690090
€/buc. 16710.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 3
Informații generale
Viteză variabilă (m/min) 20 - 100
Dimensiune bandă (mm) 4780 x 34 x 1.1
Unghi de tăiere -60° până la +60°
Dimensiuni
Lungime (mm) 2900
Lățime (mm) 950
Inălțime (mm) 2270
Înălțime masă (mm) 820
Greutate netă (kg) 740

Volumul livrării: postament, sistem de răcire.

Fierăstraie - BMBS 360 x 500 HA-DG
• Fierăstraie cu bandă metalică, cu cilindru hidraulic și braț pivotabil 

pentru tăieri de la -60° până la +60°.
• Fierăstrău semi-automat cu variator de turație.
• Proiectat pentru uz industrial.
• Construcție solidă și robustă.
• Cu motor trifazic, robust.
• Motor echipat cu protecție la suprasarcină.
• Viteză variabilă - 20-100 m/min.
• Cu plăcuțe de reglare a benzii tip vidia.

• Motorul nu necesită intreținere deosebită, angrenajul melcat rulând 
în baie de ulei.

• Viteză de coborâre reglabilă printr-un cilindru hidraulic.
• Reglarea tensionări benzii se poate face mecanic sau automat, cu afișarea 

tensionări benzii.
• Reglare simplă a vitezei de coborâre prin acționarea supapei de control 

acționată de panoul de comandă.
• Echipat cu sistem de răcire și sistem automat de tensionare a benzii.
• Menghină cu acțiune rapidă.

Pentru benzi de fierăstrău consultați capitolul 6.

Domeniu de tăiere (mm)

0° -45° +60° +45° - 60°

360 360 300 360 300 -

250 180 130 180 130 -

500 x 340 440 x 220 310 x 220 430 x 220 300 x 220 500 x 220

K 10

Industry HD
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Fierăstraie cu bandă metalică

Fierăstrău - BMBS 460 x 600 HA-DG
• Fierăstrău cu bandă metalică, cu cilindru hidraulic și braț pivotant pentru tăieri 

de la -60° până la +60°. 
• Model BMBS 460 x 600 HA-DG-F, semi-automat cu variator de turație. 
• Construcție solidă și robustă.
• Cu motor trifazic, robust.
• Motor echipat cu protecție la suprasarcină.
• Cu plăcuțe de reglare a benzii tip vidia.
• Motorul nu necesită intreținere deosebită, angrenajul melcat 

rulând în baie de ulei .

• Control hidraulic al tăierii.
• Afișaj digital al unghiului de tăiere.
• Cu perii de curățare pentru curățarea și întreținerea benzii de fierăstrău.
• Cu convertizor de frecvență ce permite reglarea continuuă a vitezeti benzii 

de la 20 până la 100 m /min.
• Cu posibilitatea de fixarea a menghinei in toată gama de tăiere.
• Cu funcție STOP - procesul de tăiere poate fi întrerupt in orice moment prin 

apăsarea unui buton, banda de fierăstrău va rula liberă iar brațul fierăstrăului 
va reveni la poziția 0 fără deschiderea menghinei sau fără oprirea mașinii.

Pentru benzi de fierăstrău consultați capitolul 6.

Model BMBS 460 x 600 HA-DG
Cod articol MK.3690067
€/buc. 22331.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 4.0
Informații generale
Viteză bandă fierăstrău (m/min) 20 - 100
Dimensiune bandă (mm) 5400 x 41 x 1.30
Unghi de tăiere -60° până la +60°
Dimensiuni
Lungime (mm) 3550
Lățime (mm) 1130
Inălțime (mm) 2750
Înălțime masă (mm) 940
Greutate netă (kg) 1200

Volumul livrării: postament, sistem de răcire.

Domeniu de tăiere (mm)

0° -45° +60° +45° - 60°

460 460 320 460 320 -

400 280 200 280 190 -

600 x 460 470 x 240 330 x 180 470 x 250 320 x 240 600 x 250

K 10

Industry HD
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Fierăstraie cu bandă metalică

Model S 300 DG SD 300V
Cod articol MG.3290290 MG.3290310
€/buc. 3889.00 5325.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 1.5 1.5
Pompă agent răcire (W) 100 100
Domeniu de tăiere (mm)

Capacitate max.
de tăiere pe
profile metalice 
(mm)

0° Ø 255 Ø 255
190 x 310 190 x 310

+45° Ø 215 Ø 215
190 x 200 190 x 200

-45° Ø 220 Ø 220
135 x 190 135 x 190

-60° Ø 135 Ø 135
135 x 135 135 x 135

Informații generale
Viteză bandă fierăstrău (m/min) 35 / 70 15 - 90
Dimensiune bandă (mm) 2750 x 27 x 0.9 2750 x 27 x 0.9
Unghi de tăiere +45° la -60° +45° la -60°
Dimensiuni
Lungime (mm) 1680 1680
Lățime (mm) 1300 1300
Inălțime (mm) 1850 1850
Greutate netă (kg) 335 335

Volumul livrării: postament, limitator de material,
sistem de răcire.

Fierăstraie - S 300 DG / SD 300V
• Construcție robustă din fontă.
• Precizie ridicată la tăiere datorită funcționării fără 

vibrații.
• Ghidajele benzii de fierăstrău sunt precise,  fiabile 

și reglabile.
• Limitator material cu gradații.
• Mâner cu buton de apăsare “pornire manuală 

pânză de fierăstrău“.
• Perie pentru așchii.

• Menghina cu acțiune rapidă reglabilă prin roata 
de mână. Forță mare de strângere datorită 
mânerului cu acțiune rapidă.

• Scală lizibilă pentru reglarea unghiului ce permite 
tăieri în unghi de la +45° până la -60° prin rotirea 
brațului fierăstrăului.

• Viteza de coborâre se reglează prin acționarea 
supapei de control care transmite informația 
panoului de comandă.

• Oprire automată la terminarea operației de tăiere.

• Panoul de comandă cu buton pentru oprire de 
urgență, selector rotativ de comutare manual / 
automat și comutator pentru pompa de răcire. 

• Modelul SD 300V are pe panoul de comandă și 
un potențiometru pentru reglarea vitezei. Dotat cu 
invertor Siemens Sinamics G110M.

• Postament cu tavă de colectare ce colectează 
lichidul de răcire scurs de pe piesa de lucru, în 
livrarea standard.

Manometru cu control 
simplu și exact al tensionării 
benzii de fierăstrău.

Rolă suport pentru 
sprijinirea materialelor lungi.

Pompă de răcire inclusă 
în livrarea standard.

S 300 DG cu două trepte de 
viteză 35 / 70 m/min.
SD 300 V cu viteză reglabilă 
electronic de la 
15 până la 90 m/min.

Pentru benzi de fierăstrău consultați capitolul 6.

SD 300V

S 300 DG

Industry

ANGRENAJE
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Fierăstraie cu bandă metalică

Fierăstrău - SD 310V
• Construcție robustă din fontă.
• Precizie ridicată la tăiere datorită funcționării fără vibrații.
• Motor puternic chiar și la viteze mici.
• Oprire automată la terminarea operației de tăiere.
• Sistem de tensionare a benzii.
• Ghidajele benzii de fierăstrău sunt precise, fiabile și reglabile.
• Limitatoare de oprire precise, reglabile cu o acuratețe de 1 grad.
• Perie pentru așchii.
• Viteză de coborâre reglabilă continuu, printr-un cilindru hidraulic și un buton de 

reglare a avansului.

• Menghina cu acțiune rapidă reglabilă prin roata de mână. Forță mare de 
strângere datorită mânerului cu acțiune rapidă.

• Panoul de comandă cu buton pentru oprire de urgență, selector rotativ de 
comutare manual / automat și comutator pentru pompa de răcire. Dotat cu un 
potențiometru pentru reglarea vitezei.

• Model Vario, cu invertor Siemens Sinamics G110M - convertor de frecvență 
ce permite reglarea continuă a vitezei benzii.

• Limitator material cu gradații.
• Sistem de răcire și postament cu tavă de colectare ce colectează lichidul de 

răcire scurs de pe piesa de lucru, în livrarea standard.

Masa rotativă: piesa poate fi tăiată in orice unghi 
între -60° și + 45° datorită fantelor menghinei și 
brațului rotativ.

Manometru cu control simplu și exact al 
tensionării benzii de fierăstrău.

Model SD  310V
Cod articol MG.3290340
€/buc. 6146.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.5
Pompă agent răcire (W) 100
Domeniu de tăiere (mm)

Capacitate max. 
de tăiere pe profile 
metalice (mm)

0° Ø 255
200 x 270

+45° Ø 190
160 x 160

-45° Ø 190
140 x 210

-60° Ø 110
110 x 210

Informații generale
Viteză bandă fierăstrău (m / min) 15 - 100
Dimensiune bandă (mm) 2750 x 27 x 0.90
Unghi de tăiere -60° la +45°
Dimensiuni
Lungime (mm) 1850
Lățime (mm) 1300
Inălțime (mm) 2000
Greutate netă (kg) 380

Volumul livrării: postament, limitator de material, 
sistem de răcire.

Pentru benzi de fierăstrău consultați capitolul 6.

Industry
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Fierăstraie cu bandă metalică

Model S 350 DG
Cod articol MG.3290350
€/buc. 5828.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 2.2
Pompă agent răcire (W) 50
Domeniu de tăiere (mm)

Capacitate max. 
de tăiere pe profile 
metalice (mm)

0° Ø 270
230 x 350

+45° Ø 230
210 x 220

-45° Ø 230
140 x 200

+60° Ø 140
140 x 220

Informații generale
Viteză bandă fierăstrău (m / min) 36 / 72
Dimensiune bandă (mm) 2925 x 27 x 0.90
Unghi de tăiere -45° până la +60°
Dimensiuni
Lungime (mm) 1750
Lățime(mm) 1415
Inălțime (mm) 2000
Greutate netă (kg) 550

Fierăstrău - S 350 DG
• Construcție robustă pentru uz industrial.
• Precizie ridicată la tăiere.
• 2 Trepte de viteză - 36 / 72 m/min.
• Scală lizibilă pentru reglarea unghiului ce permite 

tăieri în unghi de la - 45° până la +60° prin rotirea 
brațului fierăstrăului.

• Perie pentru așchii.
• Limitatoare de oprire precise, reglabile cu o 

acuratețe de 1 grad.
• Oprire automată la terminarea operației de tăiere.
• Suport rolă reglabil pentru piese lungi și grele.

• Viteză de coborâre reglabilă continuu, 
printr-un cilindru hidraulic și un buton de reglare 
a avansului.

• Sistem de răcire și postament cu tavă de 
colectare ce colectează lichidul de răcire scurs de 
pe piesa de lucru, în livrarea standard.

Volumul livrării: 
postament, limitator de material, sistem de răcire.

Manometru cu control simplu și exact al tensionării 
benzii de fierăstrău.

Menghină cu acțiune rapidă reglabilă cu ajutorul 
mânerului roții. Prindere rapidă a piesei de lucru cu ajutor-
ul mânerului. Reglabilă in cazul materialelor mari.

Panoul de comandă cu buton pentru oprire de urgență, 
selector rotativ de comutare manual / automat și comutator 
pentru pompa de răcire. Dotat cu un potențiometru pentru 
selectarea treptei de viteză.

Pentru benzi de fierăstrău consultați capitolul 6.

Industry

ANGRENAJE
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Fierăstraie cu bandă metalică

Fierăstrău - S 285 DG 

Viteza de coborâre se reglează prin acționarea supapei 
de control care transmite informația panoului de comandă.

• Construcție robustă din fontă.

• Limitatoare de oprire precise, 
reglabile cu o acuratețe de 1°.

• Oprire automată la terminarea operației de 
tăiere.

• Ghidajele benzii de fierăstrău sunt precise, 
fiabile și reglabile.

• Precizie ridicată la tăiere datorită funcționării 
fără vibrații.

• Funcționare silențioasă.

• 2 Trepte de viteză - 45 / 90 m/min

• Limitator material cu gradații.

• Scală lizibilă pentru reglarea unghiului ce 
permite tăieri în unghi de la - 45° până la +60° 
prin rotirea brațului fierăstrăului.

• Viteză de coborâre reglabilă continuuă, 
printr-un cilindru hidraulic și un buton de 
reglare a avansului.

• Perie pentru așchii.

• Menghina cu acțiune rapidă reglabilă prin 
roata de mână. Forță mare de strângere 
datorită mânerului cu acțiune rapidă.

• Panoul de comandă cu buton pentru oprire de 
urgență și comutator pentru pompa de răcire.

• Postamentul inclus în livrarea standard.

Manometru cu control simplu și exact al ten-
sionării benzii de fierăstrău.

Rolă suport pentru sprijinirea materialelor lungi.

Pompă de răcire inclusă în livrarea standard.

Model S 285 DG
Cod articol MG.3300285
€/buc. 3189.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.1
Pompă agent răcire (W) 100
Domeniu de tăiere (mm)

Capacitate max. 
de tăiere pe profile 
metalice (mm)

0° Ø 225
245 x 150

+45° Ø 150
150 x 190

-45° Ø 150
120 x 150

+60° Ø 90
90 x 180

Informații generale
Viteză bandă fierăstrău (m / min) 45 / 90
Dimensiune bandă (mm) 2480 x 27 x 0.90
Unghi de tăiere -45° până la +60°
Dimensiuni
Lungime (mm) 1720
Lățime (mm) 1270
Inălțime (mm) 1800
Greutate netă (kg) 295

Volumul livrării: postament, sistem de răcire.

Pentru benzi de fierăstrău consultați capitolul 6.

Professional

ANGRENAJE
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Fierăstraie cu bandă metalică

Fierăstrău - SD 281V

Sistem de răcire livrat standard, 
integrat in postament. 

Ghidaj bandă din carbură.

Invertoare Siemens Sinamics G110M

Model SD 281V
Cod articol MG.3290250
€/buc. 3479.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.5
Domeniu de tăiere (mm)

Capacitate max. de 
tăiere pe profile metal-
ice (mm)

0° Ø 225
235 x 150

45° Ø 155
210 x 155

60° Ø 90
120 x 90

Informații generale
Viteză bandă fierăstrău (m/min) 15 - 100
Dimensiune bandă (mm) 2480 x 27 x 0.9
Unghi de tăiere 0° la 60°
Dimensiuni
Lungime (mm) 1700
Lățime (mm) 985
Inălțime (mm) 1700
Greutate netă (kg) 185

Volumul livrării: 
postament mobil, limitator de material, sistem de răcire.

Pentru benzi de fierăstrău consultați capitolul 6.

• Construcție robustă din fontă.
• Precizie ridicată la tăiere datorită funcționării fără vibrații.
• Ghidajele benzii din carbură.
• Limitator material cu gradații.
• Perie pentru așchii.
• Viteza de coborâre se reglează prin acționarea supapei de control a cilindrului 

hidraulic.

• Sistem de tensionare a benzii.
• Oprire automată la terminarea operației de tăiere.
• Panoul de comandă cu buton pentru oprire de urgență, potențiometru pentru 

reglarea vitezei.
• Postament cu tavă de colectare ce colectează lichidul de răcire scurs de pe 

piesa de lucru, în livrarea standard.

Professional

ANGRENAJE
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Fierăstraie cu bandă metalică

Fierăstraie - S 181 / S 181G / SD 200G 

Sistem de răcire livrat standard. Integrat in postament. 
Capacitatea rezervorului de 11 litri.

Ghidaj bandă cu rulmenți cu bile pentru o 
funcționare remarcabilă a benzii și tăieri de precizie.
Perie pentru așchii.

Menghină cu fălcile reglabile de la 0° la 45° 
pentru tăierea în unghi.

S 181 - transmisie cu curele

S 181G  SD 200G - transmisie cu angrenaje

• Fierăstrăul S 181 - transmisie prin curele 
(4 trepte de viteză).

• Fierăstrăul S 181G - transmisie prin reductor 
(3 trepte de viteză).

• Fierăstrăul SD 200G - transmisie prin reductor 
(2 trepte de viteză)

• Funcționare silențioasă.
• Scală lizibilă pentru reglarea unghiului.
• Reglarea unghiului de tăiere până la 45° prin 

rotirea brațului fierăstrăului.
• Limitator automat de oprire (oprire automată a 

fierăstrăului după terminarea operațiilor de tăiere).

• Viteză de coborâre reglabilă continuu, printr-
un cilindru hidraulic și un buton de reglare a 
avansului.

• Cu sistem de răcire și postament mobil, incluse în 
livrarea standard.

Model S 181 S 181G SD 200G
Cod articol MG.3300181 MG.3300182 MG.3300200
€/buc. 1340.00 1532.00 1456.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400 400
Putere (kW) 0.75 0.75 0.75
Domeniu de tăiere (mm)

Capacitate max. 
de tăiere pe profile 
metalice (mm)

0° Ø 180 Ø 180 Ø 180
180x240 180x240 180 x 240

45° Ø 110 Ø 110 Ø 110
170 x 110 170 x 110 170 x 110

Informații generale
Viteză bandă fierăstrău (m/min) 21 / 33.5 / 45 / 50 45 / 67 / 77 44 / 88
Dimensiune bandă (mm) 2362 x 19 x 0.9 2362 x 19 x 0.9 2360 x 19 x 0.9
Unghi de tăiere 0° - 45° 0° - 45° 0° - 45°
Dimensiuni
Lungime (mm) 1295 1200 1295
Lățime (mm) 600 600 535
Inălțime (mm) 1550 1550 1200
Greutate netă (kg) 130 130 130

Volumul livrării: postament mobil, limitator de material, sistem de răcire.

Fierăstrăul S 181G cu transmisie 
prin reductor (3 trepte de viteză).

Fierăstrăul S 181 cu transmisie 
prin curele (4 trepte de viteză).

S 181G

SD 200G

Pentru benzi de fierăstrău consultați capitolul 6.

Semi-professional

ANGRENAJE

CURELE
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Fierăstraie cu bandă metalică

Volumul livrării: postament mobil, limitator de material, sistem de răcire, bandă fierăstrău.

Fierăstraie - S 210 G / S 275 N / S 275 NV

Panou de comandă cu buton de oprire in caz 
de avarie. Întrerupător pentru pompa de răcire. 
Potențiometru pentru schimbarea vitezei sau 
reglarea vitezei (S 275 NV).

Manometru: control simplu și exact al tensionării 
benzii de fierăstrău (S 275 N / S 275 NV).

• Fierăstraie cu bandă metalică cu braț pivotant.
• S 210 G și S 275 N cu 2 trepte de viteză reglabile din potențiometru.
• Fierăstrăul S 275 NV cu viteză reglabilă electronic (20 - 90 m / min).
• Precizie ridicată la tăiere datorită funcționării fără vibrații.
• Limitator automat de oprire (oprire automată a fierăstrăului după terminarea 

operațiilor de tăiere).
• Scală lizibilă pentru reglarea unghiului.

• Ghidaj bandă cu rulmenți cu bile și perie pentru așchii.
• Viteză de coborâre reglabilă continuu, printr-un cilindru hidraulic și un buton 

de reglare a avansului.
• Menghină cu acțiune rapidă reglabilă cu ajutorul manivelei. Asigură o prindere 

rapidă a piesei de lucru.
• Reglarea unghiului de tăiere prin rotirea brațului fierăstrăului, până la 45° 

pentru S 210 G și până la 60° pentru S 275 N și S 275 NV.

Pompă de răcire în livrarea standard.

Model S 210 G S 275 N S 275 NV
Cod articol MG.3300210 MG.3300260 MG.3300265
€/buc. 1762.00 2078.00 2146.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400 230
Putere (kW) 0.75 1.1 1.5
Domeniu de tăiere (mm)

Capacitate max. 
de tăiere pe profile 
metalice (mm)

0° Ø 170 Ø 225 Ø 225
190 x 140 245 x 150 245 x 150

45° Ø 125 Ø 145 Ø 145
140 x 95 180 x 145 180 x 145

60° - Ø 90 Ø 90
- 120 x 90 120 x 90

Informații generale
Viteză bandă fierăstrău (m / min) 40 / 80 45 / 90 20 - 90
Dimensiune bandă (mm) 2080 x 20 x 0.9 2480 x 27 x 0.9 2480 x 27 x 0.9
Unghi de tăiere 0° - 45° 0° - 60° 0° - 60°
Greutate netă (kg) 152 185 185

S 275 N

S 210 G

Pentru benzi de fierăstrău consultați capitolul 6.

Semi-professional

ANGRENAJE
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Fierăstraie cu bandă metalică

• Fierăstrău cu bandă, ușor, cu cadru pivotant pentru profile metalice

• 2 trepte de viteză: pentru tăierea profilelor pline respectiv tuburilor din oțel, oțel 
inoxidabil și aluminiu

• Operare pe stand sau liber, manual. Demontarea de pe stand se face cu 
ușurință.

• Tăiere liberă, fără stand la 90°: profile rotunde, pătrate, profile rectangulare 

• Pe stand unghiul de tăiere poate fi regat continuu între 0° și 45°

• Sistem de ghidare a benzii în 3 puncte, cu rulmenți cu bile, pentru controlul 
optim al benzii de fierăstrău.

• Întrerupător de siguranță pentru prevenirea porniri necontrolate a mașinii după 
o întrerupere accidentală a funcționării.

• Funcționează fără agent de răcire.

• Fierăstraie ușoare pentru tăiere cu braț rabatabil la 45° (SP 11V) sau 60° (SP 13V)

• Ghidaj bandă cu rulmenți cu bile.
• Limitator automat de oprire (oprire automată a fierăstrăului după terminarea 

operațiilor de tăiere).

• Scală lizibilă pentru reglarea unghiului.

• Avans ajustabil cu ajutorul arcului.

• Întinzător bandă.

• Motor Vario cu turație reglabilă electronic.

Fierăstrău - SBG 4910 

Fierăstraie - SP 11V / SP 13V

Model SP 11 V SP 13 V
Cod articol MG.3300070 MG.3300075
€/buc. 469.00 545.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230 230
Putere (kW) 0.85 1.0
Domeniu de tăiere (mm)

Capacitate max. 
de tăiere pe profile 
metalice (mm)

0° Ø 105 Ø 125
100 x 100 125 x 125

45° Ø 65 Ø 85
60 x 65 85 x 85

60° - Ø 45
- 45 x 50

Informații generale
Viteză bandă fierăstrău (m / min) 30 - 80 30 - 80
Dimensiune bandă (mm) 1330 x 13 x 0.65 1440 x 13 x 0.65
Unghi de tăiere 0° - 45° 0° - 60°
Dimensiuni
Lungime (mm) 650 720
Lățime cu / fără limitator (mm) 670 / 290 650 / 300
Inălțimea cu brațul închis / deschis (mm) 450 / 630 420 / 680
Greutate netă (kg) 19 19.5

Model SBG 4910
Cod articol FL.390518
€/buc. 403.00

Date tehnice
Motor - putere nominală (W) 850

Capacitate max. de tăiere
pe profile metalice (mm)

0°
Ø 80
80

100 x 80

45°
Ø 68
60

 68 x 55
Greutatea brațului fierăstrăului 7.9
Viteza bandă fierăstrău - 2 trepte (m / min) 60 / 80
Dimensiune bandă (mm) 1335 x 13 x 0.65
Greutate netă (kg) 18 

Volumul livrării: limitator de material
Accesorii opționale €/buc. Cod articol

Postament rabatabil (500 x 470 x 780 mm) 59.40 MK.3630000

Pentru benzi de fierăstrău consultați capitolul 6.

Scală gradată pentru reglajul 
unghiului

Ghidajul benzii se face cu rulmenți.

Motor Vario cu turație reglabilă 
electronic.

SP 13 V

K 10

Standard

CURELE
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Fierăstraie cu bandă metalică

Volumul livrării: limitator de material
Accesorii opționale €/buc. Cod articol
Postament rabatabil (500 x 470 x 780 mm) 60.10 MK.3630000

Pentru benzi de fierăstrău consultați capitolul 6.

Fierăstrău - S 100G

Microîntrerupătorul pentru oprire automată oprește 
rotația benzii de fierăstrău în momentul în care aceasta 
ajunge la limita inferioară a cursei.

Ghidaj bandă cu rulmenți cu bile pentru o funcționare 
remarcabilă a benzii și tăieri de precizie.

• Perfecte pentru utilizări universale, pe șantiere sau în ateliere, în 
service-uri auto, ateliere școala și în agricultură.

• Menghină rapidă pentru prinderea rapidă a pieselor

• Ghidaj bandă cu rulmenți cu bile.

• Brațul permite tăierea unghiulară la 45°.

• Microîntrerupător pentru oprire automată.

• Cu limitator reglabil pentru oprire.

• Coborârea automată a brațului se poate face prin reglarea în 3 etape a presiunii exercitate de arc.

• Mânerul ergonomic, mare și greutatea redusă facilitează transportul fierăstrăului pe șantiere.

Model S 100G
Cod articol MG.3300100
€/buc. 695.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230
Putere (W) 370
Domeniu de tăiere (mm)

Capacitate max. 
de tăiere pe profile 
metalice (mm)

0° Ø 100
100 x 150

45° Ø 65
100 x 60

Informații generale
Viteză bandă fierăstrău (m / min) 45
Dimensiune bandă (mm) 1470 x 13 x 0.65
Unghi de tăiere 0° - 45°
Dimensiuni
Lungime cu
menghină închisă / deschisă (mm) 850 / 950

Lățime cu / fără limitator (mm) 660 / 300
Inălțimea cu brațul închis / deschis (mm) 680 / 820
Greutate netă (kg) 23

Benzile fierăstrău ACHIEVER™ sunt produse de 
înaltă calitate, cu productivitate ridicată, pentru 
aplicații industriale. Designul special al lamei asigură 
o rezistență crescută la oboseală și încăzire, o 
rigiditate suplimentară a lamei precum și o durabilitate 
excepțională a danturii.

Benzile ACHIEVER™ cu unghi de degajare 0° sunt 
recomandate pentru tăierea profilelor și tuburilor cu 
pereți subțiri.

Aplicații:
• Producție industrială de serie

• Tăierea materialelor în straturi sau fascicule

• Tăierea eficientă a profilelor din oțel carbon, oțeluri 
aliate de scule, sau din oțeluri inoxidabile.

Excelentă durabilitate a danturii
Durată de viață excepțională
Rigiditate crescută
Gamă largă de aplicații
Costuri reduse / tăiere

Standard

CURELE
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Fierăstraie cu bandă metalică

• Fierăstrău cu bandă metalică perfect pentru operații simple de tăiere; unghiuri 
tăiere de la -45° până la +60°, cu brațul fierăstrăului pivotant.

• Ghidaj bandă cu rulmenți cu bile.
• Limitator automat de oprire (oprire automată a fierăstrăului după terminarea 

operațiilor de tăiere).
• Întinzător bandă.

• Postament mobil pentru fierăstrău în livrarea standard.
• 3 trepte de viteză.
• Scală lizibilă pentru reglarea unghiului.
• Buton oprire de urgență și protecție motor.
• Prindere rapidă a piesei datorită menghinei cu acțiune rapidă.

Brațul fierăstrăului din fontă, pivotabil în ambele 
părți de la -45°până la +60°.

Cilindru hidraulic cu viteză de coborâre reglabilă 
continuă, printr-un cilindru hidraulic și un buton de 
reglare a avansului.

Fierăstrău - S 131 GH

Model S 131 GH
Cod articol MG.3300131
€/buc. 861.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230
Putere (kW) 1.1
Domeniu de tăiere (mm)

Capacitate max. 
de tăiere pe profile 
metalice (mm)

0° Ø 128
100 x 145

±45° Ø 90
70 x 85

60° Ø 45
45 x 55

Informații generale
Viteză bandă fierăstrău (m / min) 22 / 31 / 55
Dimensiune bandă (mm) 1638 x 13 x 0.65
Unghi de tăiere -45° până la +60°
Dimensiuni
Lungime (mm) 1085
Lățime (mm) 498
Inălțime (mm) 978
Greutate netă (kg) 78

Volumul livrării: postament mobil.

Ghidaj bandă cu rulmenți cu bile pentru o funcționare 
remarcabilă a benzii și tăieri de precizie.

Pentru benzi de fierăstrău consultați capitolul 6.

Standard

CURELE
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Fierăstraie cu bandă metalică

Model S 150G Vario
Cod articol MG.3300150
€/buc. 1140.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230
Putere (kW) 1.1
Pompă agent răcire (W) 50
Domeniu de tăiere (mm)

Capacitate max. 
de tăiere pe profile 
metalice (mm)

0° Ø 150
160 x 150

45° Ø 105
105 x 130

60° Ø 65
65 x 65

Informații generale
Viteză bandă fierăstrău (m / min) 20 - 65
Dimensiune bandă (mm) 1735 x 12.7 x 0.90
Unghi de tăiere 0° - 60°
Dimensiuni
Lungime (mm) 1120
Lățime (mm) 720
Inălțime (mm) 1590
Greutate netă (kg) 100

Volumul livrării: postament, limitator de material, 
sistem de răcire.

Fierăstrău - S 150G Vario

Pompă de răcire în livrarea standard.

• Fierăstrău cu bandă metalică, cu braț pivotant 
și viteză variabilă a benzii.

• Prindere rapidă a piesei datorită menghinei cu 
acțiune rapidă.

• Întrerupător manual în brațul fierăstrăului: 
pornește și oprește banda de fierăstrău.

• Scală lizibilă pentru reglarea unghiului.
• Reglarea unghiului de tăiere până la 60° prin 

rotirea brațului fierăstrăului.

• Braț stabil, cu funcționare silențioasă și antivibrații.
• Ghidaj bandă cu rulmenți cu bile.
• Limitator automat de oprire (oprire automată a 

fierăstrăului după terminarea operațiilor de tăiere).
• Cu sistem de răcire și postament incluse în 

livrarea standard.

Panou de comandă cu buton de oprire in caz 
de avarie. Întrerupător pentru pompa de răcire. 
Potențiometru pentru reglarea turațiilor.

Ghidaj bandă cu rulmenți cu bile pentru o funcționare 
remarcabilă a benzii și tăieri de precizie.

Motor Vario cu turație reglabilă electronic.

Pentru benzi de fierăstrău consultați capitolul 6.

Standard

CURELE
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Fierăstraie cu disc

Pentru discuri de fierăstrău consultați capitolul 6.

Fierăstraie circulare - MKS 250N / MKS 255N / MKS 275N
• Fierăstraie circulare manuale pentru 

debitarea metalelor, cu cap rabatabil 
și menghină rabatabilă.

• Pentru debitare oțeluri, metale ușoare, profile 
și materiale solide.

• Reductor silențios ce lucrează în baie de ulei.
• Mâner cu întrerupător de siguranță.
• Instalație electrică de joasă tensiune (24 V), 

cu întrerupător de urgență.
• Întrerupător principal și întrerupător de 

protecție la supraîncărcare.
• Cap rotativ -45° până la +45°.

MKS 250
• Menghină dublă rotativă ± 45°cu prindere 

rapidă.
• Se livrează fără postament și fără disc de 

tăiere.

MKS 255 N / MKS 275 N
• Menghină dublă rotativă ± 45°cu prindere 

rapidă.
• Sistem de răcire
• Opritor lungime 500 mm
• Se livrează fără postament și fără disc de 

tăiere.

Model MKS 250N MKS 255N MKS 275N
Cod articol MK.3620251 MK.3620253 MK.3620275
€ /buc 1296.00 1408.00 1628.00

Date tehnice
Tensiune (V) 230 400 400
Putere (kW) 1.1 1.32 1.5
Număr de trepte 1 2 2
Turație motor (rotații / min) 40 40 / 80 40 / 80
Domeniu de tăiere

Capacitate max. 
de tăiere pe 
profile metalice 
(mm)

0°

Ø 40 Ø 40 Ø 45
Ø 70 Ø 70 Ø 80

70 x 70 70 x 70 80 x 80
55 x 95 55 x 95 100 x 70

± 45°

Ø 35 Ø 35 Ø 40
Ø 65 Ø 65 Ø 80

55 x 55 55 x 55 70 x 70
50 x 65 50 x 60 80 x 70

Informații generale
Lățime menghină (mm) 100 100 105
Disc de tăiere (Ø ext. / Ø int.) (mm) 250 / 32 250 / 32 275 / 32
Dimensiuni
Lungime 800 800 830
Lățime 830 830 900
Înălțime 755 755 1025
Greutate (kg) 91 94 98

MKS 250N

MKS 275N
cu accesorii opționale

MKS 255N
cu accesorii opționale

Denumire €/buc. Cod articol

Postament 192.00 MK.3642571

Accesorii opționale

Menghină dublă rotativă
± 45°cu prindere rapidă.

K 10

Professional
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Fierăstraie cu disc

Fierăstraie - MKS 350 / LMS 400
MKS 350:

• Structură solidă și robustă.

• 2 viteze de lucru.

• Angrenaj de reducție silențios, în baie de ulei.

• Cap rotativ 45° stânga.

• Menghină cu reglare pe lungime pentru tăiere longitudinală și canelare.

• Instalație electrică de joasă tensiune (24 V) cu întrerupător de urgență, 
întrerupător principal, protecție la supraîncărcare și selector de viteze.

• Menghină cu acțiune rapidă, se poate roti 45° stânga și 45° dreapta.

• Mâner cu întrerupător de siguranță.

• Protecție reglabilă a discului de tăiere pentru lucru în siguranță.
• Sistem de răcire cu filtru, opritor lungime 500 mm și suport cu rolă pentru 

material în livrarea standard.

LMS 400:

• Fierastău circular pentrru debitarea metalelor ușoare și a aluminiului.

• Construcție stabilă și robustă, operare facilă.

• Tăieri de precizie.

• Cap rotativ 45° stânga / dreapta.

• Masa rotativă este montată pe rulmenți.

• Instalație electrică de joasă tensiune (24 V), cu întrerupător de siguranță de 
urgență, întrerupător principal, întrerupător de turație și întrerupător de protecție 
la suprasarcină.

• Dispozitiv mobil de protecție la tăiere. 
 
 

Volumul livrării - MKS 350:
Sistem de răcire cu filtru.
Limitator material 500 mm. Suport cu rolă pentru material.

Se livrează fără postament și disc de tăiere.

Volumul livrării - LMS 400:
Limitator material 500 mm.

Se livrează fără postament și disc de tăiere.

Pentru discuri de fierăstrău consultați capitolul 6.

Model MKS 350 LMS 400
Cod articol MK.3621350 MK.3625400
€ /buc 3062.00 2918.00

Date tehnice
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 2.4 2.2
Număr de trepte 2 1
Turație motor (rotații / min) 40 / 80
Domeniu de tăiere

Capacitate max. 
de tăiere pe 
profile metalice 
(mm)

0°

Ø 60 Ø 60
Ø 110 Ø 140

100 x 100 110 x 110
120 x 80 180 x 100

± 45°

Ø 55 Ø 60
Ø 80 Ø 130

80 x 80 100 x 100
80 x 80 150 x 100

Informații generale
Lățime menghină (mm) 120 180
Disc de tăiere
(Ø ext. / Ø int.) (mm) 350 / 32 400 / 32 

Dimensiuni
Lungime 1000 1500
Lățime 1200 1000
Înălțime 1475 900
Greutate (kg) 231 160

Denumire €/buc. Cod articol

Postament pentru MKS 350 / LMS 400 192.00 MK.3643171

Accesorii opționale

K 10

Professional
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CS 315
• Postament și sistem de răcire detașabil, 

incluse în volumul livrării.
• Se livrează fără disc de tăiere. 

Volumul livrării - MKS 316 R:
Sistem de răcire, opritor lungime 500 mm
și suport cu rolă pentru material. Se livrează fără disc.

Volumul livrării - CS 315:
Postament și sistem de răcire. Se livrează fără disc.

Fierăstraie cu disc

Fierăstraie - MKS 316R / CS 315
• Fierăstraie circulare manuale pentru 

debitarea metalelor, cu cap rabatabil 
și menghină rabatabilă.

• Pentru debitare oțeluri, metale ușoare, 
profile și materiale solide.

• Angrenaj de reducție silențios, lucrând în 
baie de ulei.

• Dispozitiv mobil de protecție la tăiere.
• Mâner cu întrerupător de siguranță.
• Instalație electrică de joasă tensiune (24 V), 

cu întrerupător de urgență.
• Întrerupător principal și întrerupător de 

protecție la supraîncărcare.
• Cap rotativ -45° până la +45°.

MKS 316 R
• Sistem de răcire cu filtru, opritor lungime 

500 mm și suport cu rolă pentru material 
în livrarea standard. 

• Cuplaj cu fricțiune reglabil, pentru protecția 
la rupere a discului de tăiere

• Turație redusă, pentru tăierea oțelului 
inoxidabil

• Se livrează fără postament și fără disc de 
tăiere. 
 
 
 
 

Rezervor agent răcire demontabil cu pompă integrată 
de înaltă performanță.

• Pivotabil ± 45°
• Scală unghiulară ușor de citit permitând 

prelucrarea precisă.
• Reglarea unghiului ascuțit în câteva secunde.

Pentru discuri de fierăstrău consultați capitolul 6.

Model MKS 316 R CS 315
Cod articol MK.3621316 MG.3302300
€ /buc 2729.00 2182.00

Date tehnice
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 1.9 1.5
Număr de trepte 2 2
Turație motor (rotații / min) 20 / 40 19 / 38
Domeniu de tăiere

Capacitate max. 
de tăiere pe 
profile metalice 
(mm)

0°

Ø 65 Ø 85
Ø 90 Ø 100

85 x 85 70 x 70
120 x 70 130 x 70

± 45°

Ø 60 Ø 85
Ø 80 Ø 100

70 x 70 70 x 70
80 x 70 90 x 70

Informații generale
Lățime menghină (mm) 120 135
Disc de tăiere
(Ø ext. / Ø int.) (mm) 315 / 32 315 / 40 

Dimensiuni
Lungime 1000 560
Lățime 1150 902
Înălțime 1475 1765
Greutate (kg) 193 235

Denumire €/buc. Cod articol

Postament pentru MKS 316 R 192.00 MK.3643171

Accesorii opționale

MKS 316 R

CS 315

K 10

Professional

Semi-professional
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Accesorii pentru fierăstraie

Suporturi pentru material: MSR4 / MSR7 / MSR10

Sisteme de măsurare lungime pentru montaj pe suport MSR - LMS 10 / LMS 20 / LMS 30 / LMS 40

Sisteme modulare de măsurare lungime pentru montaj pe suport MSR - LMS 1M / LMS 2M

• Suporturi pentru materiale reglabile în înălțime, pentru sprijinirea și 
mutarea pieselor de lucru la debitarea cu fierăstrău.

• Accesorii optime pentru susținerea pieselor lungi și grele atât pentru 
fierăstraie cu benzi metalice cât și pentru fierastraie cu disc.

• Asigură un transport eficient al materialului, fără probleme în alimentarea și 
îndepărtarea pieselor de lucru.

• Înălțimea suportului cu role este reglabilă, de la 650 până la 950 mm.
• Rezemare sigură a pieselor, cu role solide din oțel rezistent la solicitări, 

montate pe rulmenți.
• Extensibile continuu, prin adăugarea altor suporți montați cap la cap.
• Opțional se poate monta sistemul de măsurare LMS.

• Sisteme de măsurare lungime pentru 
montare pe suport MSR pentru 
măsurarea precisă a lungimii și 
poziționare exactă.

• Sistem de măsurare magnetic cu 
bandă magnetică.

• Precizie ridicată la repetarea 
măsurătorii de 0.05 mm.

• Afișare automată pe ecran.

• Precizia de măsurare: ±(0.025 + 2% x 
lungimea măsurată).

• În cazul întreruperilor mai lungi, 
sistemul de măsurare 
se va închide păstrând ultima valoare 
măsurată salvată.

• Opritor pentru material pentru 
diametre mari, ușor de montat.

• Sisteme de măsurare lungime pentru montare pe suport MSR pentru 
măsurarea precisă a lungimii și poziționare exactă.

• Sistem de măsurare magnetic cu bandă magnetică.

• Display-ul de poziționare DRO1.
• Sistemul poate fi compus dintr-un element LMS un, display DRO1, bandă 

magnetică și eventual o extensie. Extensia se poate folosi doar în combinație 
cu DRO1.

Model LMS 10 LMS 20 LMS 30 LMS 40
Cod articol MG.3383851 MG.3383852 MG.3383853 MG.3383854
€/buc. 792.00 897.00 1011.00 1108.00
Date tehnice
Lungime (mm) 1000 2000 3000 4000
Cursă (mm) 830 1830 2830 3830

Model
Sistem LMS Display de poziționare DRO1 Bandă magnetică Șină de extensie

L (mm) €/buc. Cod articol €/buc. Cod articol L (mm) €/buc. Cod articol L (mm) €/buc. Cod articol
LMS 1M 1300 276.00 MG.3383841 152.00 MG.3383845 1300 52.50 MG.3383876 300   94.50 MG.3383843
LMS 2M 2300 397.00 MG.3383842 152.00 MG.3383845 1600 85.00 MG.3383877 600 181.00 MG.3383844

Denumire €/set Cod articol:

Set de 3 role din PVC anti zgâriere 118.00 MG.3357609

MSR 4

MSR 10

MSR 7

MODEL MSR 4 MSR 7 MSR 10
Cod articol MG.3357610 MG.3357611 MG.3357613
€/buc. 184.00 301.00 564.00
Date tehnice role
Diametru role (mm) 60 60 60
Lungime role (mm) 360 360 360
Date tehnice suport
Sarcina maximă (kg) 500 700 700
Lungime x lățime (mm) 1000 x 440 2000 x 440 3000 x 440
Înalțime reglabilă (mm) 650 - 950 650 - 950 650 - 950
Greutate (kg) 30 58 79

Înălțimea suportului cu role este 
reglabilă, de la 650 până la 950 mm.

Rezemare sigură a pieselor, cu 
role solide din oțel rezistent la 
solicitări, montate pe rulmenți.

Display LCD cu funcţii de comutare: resetare 
display, resetare direcţie afişare. Precizia de 
măsurare: ±(0.025 + 2%). Opritor stânga–dreapta.

Cale de rulare netedă ce nu necesită ungere, 
rezistentă la uzură și coroziune, cu frecare redusă 
și portanță ridicată

Ușor de deplasat, cu ghidare precisă 
pe rulmenți ce nu necesită ungere



Mașini unelte pentru prelucrarea metalelor

109

Mașini de rectificat
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• Mașină de rectificat robustă cu avans vertical automat controlat digital 
și afișaj DPA 31.

• Masă de prindere electromagnetică pentru fixarea piesei prelucrat cu funcție 
de demagnetizare.

• Ax de calitate cu rulmenți conici de precizie.

• Ghidaje tratate termic și lustruite.

• Piatra de rectificat poate fi îndreptată cu un dispozitiv poziționat 
direct pe mașină.

• Afișaj digital al poziției.

• Șasiul mașinii din material turnat, rezistent la torsiune, 
cu rigiditate și stabilitate maximă.

• Ghidajele pentru mișcările longitudinale, transversale și verticale sunt 
prelucrate precis și sunt proiectate să se autocentreze.

• Dotată cu șuruburi cu bile.

• Sistem de lubrifiere centralizat pentru ghidaje și axul conducător.

Mașini de rectificat - GT 30 / GT 40 K 10

Mașini de rectificat

Professional

GT 40
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Mașini de rectificat - GT 30 / GT 40

Model GT 30 GT 40
Cod articol MG.3111030 MG.3111040
€/buc. 25966.00 30137.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere totală (kW) 7.5
Putere ax rectificare (kW) 4.0
Putere motor hidraulic (kW) 2.2
Pompă agent răcire (W) 90
Masă de rectificat (mm)
Suprafață totală - L x l 635 x 305 813 x 406
Suprafață prindere electromagnetică - L x l 600 x 300 800 x 400
Canale T 14
Capacitate maximă de încărcare (kg) 270 500
Dimensiuni max. piesă de lucru - L x l x h 635 x 305 x 405 813 x 406 x 405
Distanța max. ax - masă 580
Viteza de oscilație (m/min) 5 - 25
Piatra de rectificare
Dimensiuni - Ø x s x ø (mm) 350 x 40 x 127
Distanța piatră - masă (mm) 405
Viteză periferică piatră (m/s) 27
Oscilație
Cursă - axa X (mm) 765 830
Cursă - axa Z (mm) 340 420
Axa X
Avans continuu (mm) 0.1 - 8
Avans rapid (mm/min) 990
Subdiviziune roată manuală (mm) 0.02
Axa Z
Avans în trepte (mm) 0.005; 0.01; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05
Avans rapid (mm/min) 480
Subdiviziune roată manuală (mm) 0.005
Turație
Turația pietrei (rpm) 1450
Dimensiuni 
Lungime x lățime x înălțime (mm) 2800 x 2205 x 1900 3600 x 2400 x 1900
Greutate netă (kg) 3000 3600

K 10

• Conducte hidraulice conform DIN EN 853.

• Precizie de rectificare: 0.005 mm.

• Piatră de rectificat Corindon granulație 46 inclusă în livrarea standard.

• Panoul de control pivotant facilitează substanțial munca.

• Masă de rectificat cu ecran de protecție împotriva stropilor.

• Sistem de răcire cu rezervor extern - capacitate 100 litri.

• Avans vertical automat prin servomotor.

• Reglare verticală motorizată pe înălțime.

• Alimentare longitudinală hidraulică și reglabilă continuu.

• Filtru clasa EMC.

• Sistem electric de siguranță în 24 V DC.

Volumul livrării
• Piatră de rectificat Corindon, 

granulație 46.
• Afișaj digital de poziție 

DAP 31-2.
• Stand de echilibrare
• Lampă de mașină.

• Unitate de demagnetizare.
• Dispozitiv pentru reascuțirea 

pietrei.
• Dorn de echilibrare.
• Masă de rectificat 

electromagnetică.

Mașini de frezatMașini de rectificat

Display digital DPA 31-2:
• Ușor de utilizat; reduce considerabil 

timpii de lucru.
• De înaltă precizie și rată de erori redusă.
• Tastatură bine amplasată.
• Afișaj cu protecție anti-orbire.
• Tastatură protejată la stropirea cu apă.

Dispozitiv de îndreptare
a pietrei de rectificare.

Display Touch Screen pentru introducerea 
datelor de lucru și afișarea informațiilor.

Grup hidraulic extern cu schimbător de căldură 
pentru o temperatură constantă a uleiului.

GT 30

Denumire €/buc. Cod articol
Piatră de rectificat, 
350 x 40 x 127 mm
Corindon

granulație 46 40.70 MG.3112050
granulație 60 49.10 MG.3112052
granulație 80 61.60 MG.3112054

Adaptor schimbare rapidă piatră 183.00 MG.3112011
Dorn de îndreptare diamantat 29.30 MG.3112025

Accesorii opționale



Mașini unelte pentru prelucrarea metalelor

112

Mașini de rectificat - Seria FSM
• Mașini de rectificat pentru uz industrial, cu control computerizat 

al avansului vertical.
• Rigiditate și stabilitate maximă datorită construcției din fontă.
• Cu sistem de ungere centralizat automat pentru ghidaje și arbori.
• Placă de prindere electromagnetică (cu funcție  automată de demagnetizare) 

pentru a fixarea piesei de lucru.
• Arbore de înaltă precizie cu rulmenți cu role conice.

Model FSM 1545 FSM 2550 FSM 3060
Cod articol MK.3931545 MK.3932550 MK.3933060
€/buc. 21903.00 25226.00 28334.00
Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400 400
Motor arbore (kW) 1.5 1.50 3.75
Motor pompă hidraulică (W) 0.75 0.75 0.75
Date tehnice
Dimensiune masă (mm) 150 x 450 250 x 500 300 x 600
Distanța max. arbore-masă (mm) 450 500 500
Viteza de avans a mesei (m/min) 5 / 25 5 / 25 5 / 25
Turație piatră (rot / min) 2900 2900 1450
Piatră de rectifiat
Diametru exterior (Ø mm) 180 180 355
Diametru interior (Ø mm) 31.70 31.7 127
Lățime (mm) 13 13 38
Dimensiuni
Lungime x lățime (mm) 1900 x 1300 x 1700 2250 x 1400 x 1800 2650 x 1550 x 1800
Greutate (kg) 900 1350 1700

Piatră de rectificat
180 x 13 x 31.75 mm €/buc. Cod articol

Pentru materiale călite 
(43 A 46/60 Hl 14 V 5 SF)   63.10 MK.3939300

Pentru oțeluri înalt aliate, HRC 62 
(48 A46/60 EF 14 VN F) 105.00 MK.3939301

Pentru metale neferoase 
(10 C 46/60 H 14 V)   68.20 MK.3939302

Piatră de rectificat
355 x 38 x 127 mm €/buc. Cod articol

Pentru materiale călite 
(43 A 46/60 Hl 14 V 5 SF) 263.00 MK.3939310

Pentru oțeluri înalt aliate, HRC 62 
(48 A46/60 EF 14 VN F) 464.00 MK.3939311

Pentru metale neferoase 
(10 C 46/60 H 14 V) 285.00 MK.3939312

Volumul livrării:
• Placă de prindere electromagnetică 

(cu funcție  automată de demagnetizare).
• Flanșă pentru piatra de rectificat. 

• Piatră de rectificat.
• Dorn de echilibrare.
• Sistem de deplasare paralel. 

• Picioare ajustabile.
• Lampă cu halogen (IP 65).
• Sistem de răcire.

Sistem de avans automat.
Totate mașinile sunt echipate cu control al 
avansului automat pe două axe.

În funcție de tipul de piesă se poate alege:
• numărul de cicluri
• frecvența de rectificare
• tipul de rectificare
• durata și adâncimea rectificării.

Rectificare 
dreaptă.

Rectificare 
diagonală.

Rectificare în 
adâncime.

Accesorii opționale

FSM 2550

FSM 3060

K10

Mașini de rectificat

Professional
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• Mașină de rectificat compactă cu display digital și afișaj DPA 31.

• Masă de prindere electromagnetică pentru fixarea piesei de prelucrat.

• Ax de calitate cu rulmenți conici de precizie.

• Ghidaje tratate termic și lustruite.

• Piatra de rectificat poate fi îndreptată cu un dispozitiv poziționat 
direct pe mașină.

• Afișaj digital al poziției.

• Șasiul mașinii din material turnat, rezistent la torsiune, 
cu rigiditate și stabilitate maximă.

• Ghidajele pentru mișcările longitudinale, transversale și verticale sunt 
prelucrate precis și sunt proiectate să se autocentreze.

• Precizie de rectificare: 0.005 mm.

• Ax conducător cu filet trapezoidal.

• Sistem de lubrifiere centralizat.

• Sistem electric de siguranță în 24 V DC.

• Filtru clasa EMC.

Mașină de rectificat - GT 22

Separator magnetic pentru fluide - MPS 1

K 10

Mașini de rectificat

Semi-professional

Model GT 22
Cod articol MG.3111020
€/buc. 9907.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere totală (kW) 1.5
Pompă agent răcire (W) 125
Masă de rectificat (mm)
Suprafață totală - L x l 450 x 200
Suprafață prindere electromagnetică - L x l 450 x 200
Canale T 14
Capacitate maximă de încărcare (kg) 128
Dimensiuni max. piesă de lucru - L x l x h 450 x 200 x 350
Distanța max. ax - masă 450
Viteza de oscilație (m/min) 5 - 25
Piatra de rectificare
Dimensiuni - Ø x s x ø (mm) 200 x 20 x 31.75
Distanța piatră - masă (mm) 405
Viteză periferică piatră (m/s) 33
Curse
Axa X - manual (mm) 500
Axa Z - manual (mm) 240
Turație
Turația pietrei (rpm) 2850
Dimensiuni 
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1970 x 1300 x 1700
Greutate netă (kg) 900

Volumul livrării
• Piatră de rectificat Corindon, granulație 46.
• Afișaj digital de poziție DAP 31-2.
• Stand de echilibrare
• Lampă de mașină.

• Unitate de demagnetizare.
• Dispozitiv pentru reascuțirea pietrei.
• Dorn de echilibrare.
• Masă de rectificat electromagnetică.

Display digital DPA 31-2:
• Ușor de utilizat; reduce 

considerabil timpii de lucru.
• De înaltă precizie și rată de 

erori redusă.
• Tastatură bine amplasată.
• Afișaj cu protecție anti-orbire.
• Tastatură protejată la 

stropirea cu apă.

Separator magnetic cu filtru cu bandă de hârtie pentru separarea 
compușilor metalici din lichidul de răcire sau lubrifianți din timpul 
funcționării.
Utilizează rolă de hârtie cu lățimea de 400 mm.

Caracteristici:
Filtrare: 30 - 40 µm.
Capacitate rezervor: 120 litri.
Debit pompă: 25 litri/min.
Putere pompă: 120 W.
Greutate: 120 kg.
Dimensiuni: 1290 x 460 x 580 mm.

Denumire €/buc. Cod articol
Separator magnetic 2284.00 MG.3112000
Rolă hârtie 400 mm x 100 m     51.10 MG.3112001

K 10
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• Mașină de rectificat compactă cu display digital și afișaj DPA 31.

• Masă de prindere electromagnetică pentru fixarea piesei prelucrat cu funcție 
de demagnetizare.

• Ax de calitate cu rulmenți conici de precizie.

• Ghidaje tratate termic și lustruite.

• Piatra de rectificat poate fi îndreptată cu un dispozitiv poziționat 
direct pe mașină.

• Afișaj digital al poziției.

• Șasiul mașinii din material turnat, rezistent la torsiune, 
cu rigiditate și stabilitate maximă.

• Ghidajele pentru mișcările longitudinale, transversale și verticale sunt 
prelucrate precis și sunt proiectate să se autocentreze.

• Dotată cu șuruburi cu bile.

• Sistem de lubrifiere centralizat pentru ghidaje și axul conducător.

Mașină de rectificat - GT 25 K 10

Mașini de rectificat

Semi-professional
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Mașină de rectificat - GT 25

Model GT 25
Cod articol MG.3111025
€/buc. 22838.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere totală (kW) 3.7
Putere ax rectificare (kW) 2.2
Putere motor hidraulic (kW) 0.75
Pompă agent răcire (W) 70
Masă de rectificat (mm)
Suprafață totală - L x l 508 x 254
Suprafață prindere electromagnetică - L x l 500 x 250
Canale T 14
Capacitate maximă de încărcare (kg) 180
Dimensiuni max. piesă de lucru - L x l x h 508 x 254 x 350
Distanța max. ax - masă 450
Viteza de oscilație (m/min) 5 - 25
Piatra de rectificare
Dimensiuni - Ø x s x ø (mm) 200 x 20 x 31.75
Distanța piatră - masă (mm) 405
Viteză periferică piatră (m/s) 33
Oscilație
Cursă - axa X (mm) 560
Cursă - axa Z (mm) 275
Axa X
Avans continuu (mm) 0.1 - 8
Avans rapid (mm/min) 990
Subdiviziune roată manuală (mm) 0.02
Axa Z
Avans în trepte (mm) 0.005; 0.01; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05
Avans rapid (mm/min) 480
Subdiviziune roată manuală (mm) 0.005
Turație
Turația pietrei (rpm) 2850
Dimensiuni 
Lungime x lățime x înălțime (mm) 2250 x 2150 x 1675
Greutate netă (kg) 1900

K 10

• Conducte hidraulice conform DIN EN 853.

• Precizie de rectificare: 0.005 mm.

• Piatră de rectificat Corindon granulație 46 inclusă în livrarea standard.

• Panoul de control pivotant facilitează substanțial munca.

• Masă de rectificat cu ecran de protecție împotriva stropilor.

• Sistem de răcire cu rezervor extern - capacitate 100 litri.

• Avans vertical automat prin servomotor.

• Reglare verticală motorizată pe înălțime.

• Alimentare longitudinală hidraulică și reglabilă continuu.

• Filtru clasa EMC.

• Sistem electric de siguranță în 24 V DC.

Volumul livrării
• Piatră de rectificat Corindon, 

granulație 46.
• Afișaj digital de poziție DAP 31-2.
• Stand de echilibrare
• Lampă de mașină.

• Unitate de demagnetizare.
• Dispozitiv pentru reascuțirea pietrei.
• Dorn de echilibrare.
• Masă de rectificat electromagnetică.

Mașini de rectificat

Display digital DPA 31-2:
• Ușor de utilizat; reduce considerabil 

timpii de lucru.
• De înaltă precizie și rată de erori redusă.
• Tastatură bine amplasată.
• Afișaj cu protecție anti-orbire.
• Tastatură protejată la stropirea cu apă.

Dispozitiv de îndreptare
a pietrei de rectificare.

Display Touch Screen pentru introducerea 
datelor de lucru și afișarea informațiilor.

Grup hidraulic extern.

2250 mm

1125 mm

21
50

 m
m

1720 mm

Rezervor 
lichid răcire

Grup
hidraulic

Denumire €/buc. Cod articol
Piatră de rectificat, 
200 x 20 x 31.75 mm
Corindon

granulație 46 36.50 MG.3112040
granulație 60 39.70 MG.3112042
granulație 80 49.10 MG.3112044

Adaptor schimbare rapidă piatră 88.70 MG.3112010
Dorn de îndreptare diamantat 29.30 MG.3112025

Accesorii opționale
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Mașini pentru polizat și șlefuit
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Mașini pentru polizat și șlefuit

Polizoare de banc - GU 15 / GU 18 / GU 20 / GU 25 / SM 300
• Tip robust, fiabil, cu motor ce nu necesită întreținere specială, pentru uz 

permanent.
• Carcasă turnată din aluminiu.
• Rotor echilibrat cu rulmenți cu bile, de calitate ce asigură o durată lungă de 

exploatare și o funcționare silențioasă.
• Suport piesă solid, reglabil.

• Întrerupător cu declanșare la tensiune joasă.
• Apărători de siguranță din materiale rezistente la rupere.
• Două discuri de polizare din corindon universal, livrate standard.
• Cu elemente de susținere antivibrații.

Volumul livrării: disc corindon fin K 80, disc corindon grosier K 36. Se livrează fără postament.

MG.3107050.
Suport perete cu tavă pt. lichid.
Dimensiuni: 
332 x 300 x 230 mm

Model 230 V GU 15
(230 V)

GU 18
(230 V)

 GU 20
(230 V) - - -

Cod articol MG.3101505 MG.3101510 MG.3101515 - - -
€/buc. 141.00 156.00 188.00 - - -

Model 400 V - -  GU 20
(400 V)

GU 25
(400 V)

GU 30
(400 V)

 SM 300
(400 V)

Cod articol - - MG.3101520 MG.3101525 MG.3101530 MG.3101303*
€/buc. - - 207.00 297.00 896.00 716.00

Racordare electrică
Putere (kW) 0.45 0.45 0.60 1.5 2.2 2.2
Turație (rot/min) 2850 2850 2850 2850 1450 1450
Discuri de polizor
Diametru exterior (mm) 150 175 200 250 300 300
Diametru interior (mm) 16 32 32 32 75 75
Lățime piatră (mm) 20 25 30 40 50 50
Dimensiuni
L x l x H (mm) 389 x 206 x 266 389 x 233 x 279 495 x 261 x 331 471 x 319 x 365 765 x 422 x 525 680 x 365 x 407
Greutate (kg) 11 14 19 33 65 50

MG.3107118
Postament pentru 
seria GU 15-25.
Dimensiuni: 
320 x 270 x 825 mm

Denumire €/buc. Cod articol
Suport perete cu tavă GU 15-25   42.40 MG.3107050
Postament pt. seria GU 15-25 132.00 MG.3107118
Postament pt. GU 30 325.00 MG.3107119

Accesorii opționale

MG.3107118
Postament pentru 
GU 30.
Dimensiuni: 
500 x 420 x 770 mm mm

 SM 300 GU 15

GU 30

Semi-professional
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Volumul livrării:
Piatră de polizat și perie rotativă de sârmă.
Se livrează fără postament.

Mașini de polizat - Seria GU B

Denumire €/buc. Cod articol
Suport de perete cu tavă   42.40 MG.3107050
Postament 132.00 MG.3107118

Accesorii opționale

Semi-professional

Semi-professional

Mașini pentru polizat și șlefuit

• Tip robust, fiabil, cu motor ce nu necesită întreținere specială, 
pentru uz permanent.

• Carcasă turnată din aluminiu.
• Rotor echilibrat cu rulmenți cu bile, de calitate ce asigură o durată lungă 

de exploatare și o funcționare silențioasă.

• Suport piesă solid, reglabil.
• Întrerupător cu declanșare la tensiune joasă.
• Apărători de siguranță din materiale rezistente la rupere.
• Disc de polizare din corindon universal și perie rotativă din sârmă.
• Cu elemente de susținere antivibrații.

• Design industrial greu, cu motor ce nu necesită întreținere specială.
• Durată lungă de viață și acțiune silențioasă datorită rotorului echilibrat cu 

rulmenți cu bile de calitate.

• Pentru debavurarea țevilor, secțiunilor și pieselor plate din metal.
• Corp robust și stabil al mașinii.

Model GU 15B GU 18B GU 20B (230 V) GU 20B (400 V) GU 25B
Cod articol MG.3101600 MG.3101605 MG.3101610 MG.3101615 MG.3101620
€/buc. 171.00 180.00 213.00 235.00 316.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230 230 230 400 400
Putere (kW) 0.45 0.45 0.60 0.60 1.5
Turație (rotații / min) 2850 2850 2850 2850 2850
Discuri de polizat
Diametru exterior (mm) 150 175 200 200 250
Diametru interior (mm) 16 32 32 32 32
Lățime disc (mm) 20 25 25 / 30 25 / 30 30 / 40
Dimensiuni
L x l x H (mm) 428 x 305 x 230 428 x 305 x 244 517 x 345 x 282 517 x 345 x 282 526 x 380 x 319
Greutate (kg) 10.7 12.3 18.5 18.5 32.5

Mașină de polizat cu perie din sârmă - GB 205B

Volumul livrării: perie rotativă din sârmă.

Model GB 250B
Cod articol MG.3101670
€/buc. 425.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.3 / 1.8
Turație (rotații / min) 1450 / 2850
Perie de polizat
Diametru exterior (mm) 250
Diametru interior (mm) 24
Lățime disc (mm) 40
Dimensiuni
Lungime (mm) 415
Lățime (mm) 467
Înălțime (mm) 356
Greutate (kg) 36

Denumire €/buc. Cod articol
Perie de schimb - Ø sârmă 0.2 mm 81.90 MG.3107451
Perie de schimb - Ø sârmă 0.3 mm 74.80 MG.3107452
Postament GU 4 325.00 MG.3107119

Accesorii opționale

Pentru discuri de șlefuit și benzi de polizat consultați capitolul 6.
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Mașini pentru polizat și șlefuit

Volumul livrării 
Disc pentru lustruire fină. Disc pentru lustruire dură.
Se livrează fără postament.

Volumul livrării:
Piatră de polizat și bandă abrazivă.
Se livrează fără postament.

Pentru discuri de șlefuit și benzi de polizat consultați capitolul 6.

Mașini de lustruit - GU 20P / GU 25P

Mașini de polizat - GU 20S / GU 25S

Model 230 V GU 20P
(230 V) - -

Cod articol MG.3101540 - -
€/buc. 178.00 - -

Model 400 V GU 20P
(400 V)

GU 25P
(400 V)

GU 35P
(400 V)

Cod articol MG.3101545 MG.3101550 MG.3101560
€/buc. 198.00 259.00 986.00
Racordare electrică
Putere (kW) 0.60 1.5 2.2
Turație (rotații / min) 2850 2850 1450
Discuri de șlefuit
Diametru exterior (mm) 200 250 350
Diametru interior (mm) 16 20 25
Lățime disc (mm) 20 25 30
Dimensiuni
Lungime (mm) 545 555 1017
Lățime (mm) 200 250 420
Înălțime (mm) 262 296 527
Greutate (kg) 10.6 17.4 64.1

Model 230 V GU 20S
(230 V) - -

Cod articol MG.3101570 - -
€/buc. 306.00 - -

Model 400 V GU 20S
(400 V)

GU 25S
(400 V)

GU 30S
(400 V)

Cod articol MG.3101575 MG.3101580 MG.3101585
€/buc. 320.00 424.00 1077.00
Racordare electrică
Putere (kW) 0.60 1.5 2.2
Turație (rotații / min) 2850 2850 1450
Discuri de polizat
Diametru exterior (mm) 200 250 300
Diametru interior (mm) 16 20 25
Lățime disc (mm) 30 40 50
Bandă de polizat
Lățime (mm) 75 75 75
Lungime (mm) 762 1016 1016
Dimensiuni
Lungime (mm) 501 514 767
Lățime (mm) 261 319 420
Înălțime (mm) 459 596 527
Greutate (kg) 20.7 31.5 64.5

• Mașini de lustruit robuste, pentru prelucrarea cea mai fină a suprafețelor pieselor metalice.
• Tip industrial robust, cu motor ce nu necesită întreținere specială.
• Carcasa turnată din aluminiu.
• Cu elemente de susținere antivibrații.

• Mașini de polizat robuste, universale, pentru prelucrarea 
cu benzi abrazive sau discuri de polizat.

• Tip industrial robust, cu motor ce nu necesită întreținere specială.
• Carcasa turnată din aluminiu.

• Întrerupător magnetic cu buton de oprire la avarie.
• Cu elemente de susținere antivibrații.
• Sistem eficient de întindere a benzii.

GU 20P

Rotor echilibrat, cu rulmenți 
cu bile, de calitate, asigurând 
durată lungă și uniformă de 
funcționare.

Denumire €/buc. Cod articol
Suport perete cu tavă GU 20S-25S   42.40 MG.3107050
Postament pt. seria GU 20S-25S 132.00 MG.3107118
Postament pt. GU 30S 325.00 MG.3107119

Denumire €/buc. Cod articol
Suport perete cu tavă GU 20P-25P   42.40 MG.3107050
Postament pt. seria GU 20P-25P 132.00 MG.3107118
Postament pt. GU 35P 325.00 MG.3107119

Accesorii opționale

Accesorii opționale

Semi-professional

Semi-professional
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Mașini pentru polizat și șlefuit

Mașină de polizat cu bandă și disc abraziv - GB 100S

Mașină de polizat cu disc - GB 305D

Volumul livrării: Bandă abrazivă.

Model GB 305D
Cod articol MG.3101675
€/buc. 343.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.1
Turație (rotații / min) 1450
Date tehnice
Diametru disc (mm) 305
Dimensiune masă (mm) 210 x 440
Înclinarea opritorului unghiular 180°
Înclinarea mesei de lucru 0° - 45°
Dimensiuni
Lungime (mm) 560
Lățime (mm) 440
Înălțime (mm) 380
Greutate (kg) 26.5

Model GB 100S
Cod articol MG.3101660
€/buc. 542.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.3 / 1.8
Turație (rotații / min) 1450 / 2850
Date tehnice
Dimensiune bandă (mm) 100 x 1190
Dimensiuni
Lungime (mm) 740
Lățime (mm) 476
Înălțime (mm) 356
Greutate (kg) 47

Pentru benzi de polizat consultați capitolul 6.

Semi-professional

Semi-professional

• Design industrial greu.

• Motorul nu necesită întreținere specială.
• Durată lungă de viață și acțiune silențioasă datorită 

rotorului echilibrat cu rulmenți cu bile de calitate.
• Pentru lucrări de șlefuire fină.
• Corp robust și stabil al mașinii.

• Design industrial greu.

• Motorul nu necesită întreținere specială.
• Durată lungă de viață și acțiune silențioasă datorită 

rotorului echilibrat cu rulmenți cu bile de calitate.
• Pentru lucrări de șlefuire fină.
• Corp robust și stabil al mașinii.

Denumire €/buc. Cod articol
Postament GU 4 325.00 MG.3107119

Accesorii opționale

Discul abraziv și placa 
disc cu Velcro au 
aderență foarte bună.
Discul abraziv se poate 
înlocui cu ușurință.
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Mașină de polizat cu disc - TS 305
• Pentru polizarea grosieră, fină sau finisare.
• Șasiu solid și stabil.
• Placă disc din aluminiu echilibrată, pentru o funcționare lină.
• Motor puternic.

Opritor unghiular înclinabil ±60.
Înclinarea mesei de lucru ±45.

Volumul livrării: opritor unghiular, disc abraziv lipit 
pe placa discului. Nu se livrează cu disc Velcro.

Model TS 305
Cod articol MG.3310305*
€/buc. 247.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230
Putere (kW) 0.90
Turație (rotații / min) 1420
Date tehnice
Diametru disc (mm) 305
Dimensiune masă (mm) 155 x 440
Înclinarea opritorului unghiular ± 60°
Înclinarea mesei de lucru ± 45°
Dimensiuni
L x l x H (mm) 440 x 445 x 365
Greutate (kg) 30

Denumire €/buc. Cod articol

Suport Velcro Ø 305 mm 16.93 MG.3357801

Accesorii opționale

Mașini pentru polizat și șlefuit

Volumul livrării: Bandă polizare, granulație 60.

Accesorii opționale - Seria BSM

Polizoare cu bandă - Seria BSM / GBS
• Polizoare cu bandă pentru uz industrial, pentru polizarea grosieră și finisare a 

diferitelor materiale. 
• Batiu solid ce absoarbe vibrațiile.
• Motor puternic.
• Limitatorul ajustabil continuu la partea superioară permite pornirea 

rapidă și confortabilă a prelucrării piesei de lucru.

• Înclinarea mesei de polizat cu 15° - 30°.
• Suprafață mare de polizare, limitatoare ajustabile 

pentru utilizare universală.
• Cu duză de aspirație, diametru exterior Ø 60 mm/interior Ø 57 mm.
• Întrerupator de siguranță ușor de folosit.

BSM 75 GBS 75

Model GBS 75 GBS 150 BSM 75 BSM 150
Cod articol MG.3321155 MG.3321160 MG.3321075* MG.3321150*
€/buc. 974.00 1097.00 1253.00 1538.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400 400 400
Putere (kW) 1.5 / 2.2 1.5 / 2.2 3 4
Turație (rotații / min) 1450 / 2850 1450 / 2850 3000 3000
Dimensiuni
Dimensiune bandă (mm) 75 x 2000 150 x 2000 75 x 2000 150 x 2000
L x l x H (mm) 430 x 1000 x 937 500 x 1070 x 937 500 x 975 x 1135 575 x 995 x 1135
Greutate (kg) 72 88 98 125

Denumire €/buc. Cod articol
Suport pentru piesă - BSM 75 19.04 MG.3357881*
Suport pentru piesă - BSM 150 22.08 MG.3357891*

Accesoriu opțional - suportul piesei de 
lucru cu înclinare reglabilă ce permite un 
unghi adecvat de lucru.

Role cauciucate ce lucrează silențios. 
Nu alunecă de pe banda abrazivă.

Suprafața plană de polizare potrivită 
pentru prelucrarea pieselor lungi.

Pentru benzi de polizat consultați capitolul 6.

Semi-professional

Hobby
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Mașini pentru polizat și șlefuit

Polizoare cu bandă - MBSM 100-130 / MBSM 100-130-2 / MBSM 75-200-2 / MBSM 150-200-2
• Polizoare cu bandă pentru uz industrial cu două duze de absorbție.
• Două trepte de viteză pentru modelele de 400 V.
• Recomandate pentru prelucrarea suprafețelor plane, a marginilor și a 

muchiilor rotunde.
• Motoare puternice rulând fără vibrații, pentru cele mai bune rezultate 

la polizare.
• Ecran de protecție contra scânteilor inclus în volumul livrarii.
• Sistem rapid pentru schimbarea benzilor abrazive.
• Se pot utiliza cu sau fără instalație de aspirație.

• Suprafață mare de polizare, prin ridicarea capacului de protecție 
a benzii de polizare.

• Două duze de aspirație: una poziționată la tava de colectare șpan și cealaltă 
la roata din spate.

• Polizare plană continuă pentru piese lungi.
• Retensionarea automată a benzii, datorită sistemului de tensionare prin arc.
• MSBM 100-130 și MSBM 100-130-2 se pot utiliza atât pe bancul de lucru cât 

și cu postament opțional.
• MSBM 75-200 și MSBM 150-200-2 permit înclinarea capului de polizat.

Denumire €/buc. Cod articol

MBSM 100-130/ MBSM 100-130-2
Postament opțional 37.80 MK.3921227
Roată contact 53.10 MK.3921222
Suport din grafit 5.30 MK.3921230
MBSM 75-200-2
Roată contact 76.50 MK.3922076
Suport din grafit 5.30 MK.3921231
MBSM 150-200-2
Roată contact 149.00 MK.3922151
Suport din grafit 8.89 MK.3921232

Model MBSM
100-130

MBSM
100-130-2

MBSM
75-200-2

MBSM
150-200-2

Cod articol MK.3921226 MK.3921225 MK.3922075 MK.3922150
€/buc. 437.00 482.00 715.00 899.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230 400 400 400
Putere (kW) 1.5 1.5 2.2 2.8
Date tehnice
Dimensiune bandă (mm) 100 x 1220 100 x 1220 75 x 2000 150 x 2000
Diametru roată de contact (mm) 130 130 200 200
Diametru duză aspirație (mm) 75 75 100 100
Viteza benzii (m / sec) 19 9.5 / 19 14.5 / 29 14.5 / 29
Dimensiuni
Lungime (mm) 690 690 1070 1070
Lățime (mm) 390 390 340 415
Înălțime (mm) 360 360 950 950
Greutate (kg) 37 37 72 90

Pentru benzi de polizat consultați capitolul 6.

Accesorii opționale

Sistem rapid de înlocuire a benzii.

Role de contact cauciucate.

Tavă de așchii detașabilă.

Duză de aspirație.

Suprafață mare de polizare pentru toate modelele, 
prin detașarea unor componente.
Permite polizare plană continuă pentru piese lungi.

MBSM 100-130

MBSM 150-200-2

MBSM 100-130
cu accesorii opționale

MBSM 75-200-2

Professional
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Mașini pentru polizat și șlefuit

Mașină de ascuțit scule - GH 20T
• Utilizare universală, datorită posibilitaților multiple de poziționare a sculelor.
• Poate ascuți burghie elicoidale, electrozi, freze,vârfuri de centrare.
• Precizie ridicată datorită construcției robuste care absoarbe vibrațiile.
• Prindere rapidă și operare ușoară.
• Cap de indexare cu fixare în 24 de poziții.
• Multe posibilități de rotire și fixare pentru ascuțirea diferitelor suprafețe 

(cilindrice, concentrice, conice).

Model GH 20T
Cod articol MG.3100125
€/buc. 893.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (W) 370
Viteze
Turație piatră (rot / min) 5000
Viteza max. de polizare (m / min) 35
Turație motor (rot / min) 2750
Curse 
Dispozitiv port-sculă (mm) 140
Avans fin dispozitiv port-sculă (mm) 18
Avans fin axa longitudinală (mm) 6
Reglare unghi
Vertical / înapoi 0 - 40°
Orizontal / polizare conică 0 - 180°
Unghi negativ 0 - 52°
Poziție blocare unghi 15° / 180°
Prinderi
Diametru exterior - piatră (Ø mm) 100
Lățime - piatră (mm) 50
Diametru de prindere - piatră (Ø mm) 20
Bucșe elastice de prindere - tip 5C (Ø mm) 1 - 16
Dimensiuni
Lungime x lațime x înalțime (mm) 350 x 450 x 350
Greutate (kg) 45 Accesorii opționale

Denumire €/buc. Cod articol
Cu corindon 21.64 MG.3100128
Diamantată 46.10 MG.3100129

Volumul livrării: Dispozitiv de ascuțire pentru scule cilindrice. 
Dispozitiv de ascuțire pentru freze deget. Dispozitiv de ascuțire 
pentru burghie elicoidale. Piatră de polizat corindon. Piatră de polizat 
diamantată. 5 bucșe elastice de prindere (4, 6, 8, 10, 12 mm).

Professional

Mașini de ascuțit burghie - GH 10T / GH 15T

Accesorii

Denumire Pentru 
model €/buc. Cod articol

Piatră de rectificat din nitrură de bor
Granulație 170 - 200, pentru HSS

GH 10T 76.90 MG.3100126
GH 15T 168.00 MG.3100127

Piatră de rectificat diamantată
Granulație 150, pentru carbură HM

GH 10T 76.90 MG.3100131
GH 15T 168.00 MG.3100132

Model GH 10T GH 15T
Cod articol MG.3100110 MG.3100115
€/buc. 515.00 1402.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230 230
Putere (W) 180 450
Date tehnice
Turație reglabilă electronic (rotații / min) 5300 5000
Diametru burghiu de ascuțit (mm) 3 - 13 3 - 30
Unghi de ascuțire 90° - 135° 90° - 145°
Dimensiuni
Lungime (mm) 310 450
Lățime (mm) 180 240
Înălțime (mm) 190 270
Greutate (kg) 10 33

Volumul livrării

GH 10T: 11 bucșe elastice ER 20 de la Ø2 la Ø13 mm.

GH 15T: 6 bucșe elastice ER 20 de la Ø3 la Ø8 mm; 22 bucșe elastice ER 40 
de la Ø8 la Ø30 mm.

• Ușor de utilizat, pentru ascuțirea burghiilor cu două muchii tăietoare.
• Ascuțirea se face ușor, nu necesită o experiență prealabilă.

• Poate fi utilizată cu piatră de rectificat standard pentru burghie HSS sau piatră 
diamantată pentru burghie din carbură.

• Piatră de rectificat cu o durată lungă de viață.

GH 15T

Ascuțirea se face ușor, nu necesită o experiență prealabilă

Semi-professional
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Mașini pentru debitarea și îndoirea tablei
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Mașini pentru debitarea și îndoirea tablei

Ghilotină manuală - BSS 1000

Ghilotine manuale - TBS 1050-10T / TBS 1500-15 / TBS 2000-12

• Ghilotină manuală pentru debitarea tablelor din oțel moale, materiale 
neferoase, hârtie etc.

• Perfectă pentru orice atelier mecanic.
• Construcție solidă și robustă.
• Dimensiuni reduse datorită postamentului pliabil.

• Pentru debitarea tablelor de grosime până la 1.2 mm (400 N/mm²) 
și lățime de 1020 mm.

• Ghilotină manuală de precizie pentru debitarea foilor de tablă.

• Pentru debitarea tablei metalice, hârtiei, plasticului și a altor materiale.

• Cu zonă de tăiere vizibilă.

Model BSS 1000
Cod articol MK.3741100
€/buc. 1798.00

Date tehnice
Lățime max. de tăiere (mm) 1020
Grosime max. tablă
Material - 400 N/mm² (mm) 1.20
Material - 700 N/mm² (mm) 0.60
Dimensiuni
Lungime (mm) 1830
Lățime (mm) 550
Înălțime (mm) 1225
Greutate (kg) 97

Model TBS 1050-10T TBS 1501-15 TBS 2001-12
Cod articol MK.3776111 MK.3746015 MK.3746020
€/buc. 1203.00 2179.00 2490.00

Date tehnice
Lățime max. de tăiere (mm) 1050 1500 2000
Grosime max. tablă
Material - 400 N/mm² (mm) 1.00 1.50 1.25
Material - 700 N/mm² (mm) 0.60 0.75 0.62
Limitator spate (mm) 500 485 485
Dimensiuni
Lungime (mm) 1370 1950 2450
Lățime (mm) 480 1100 1100
Înălțime (mm) 580 1050 1050
Greutate (kg) 160 445 511

Accesorii €/buc. Cod articol
Opritor lateral BSS 1000 272.00 MK.3760110

Accesorii €/buc. Cod articol
Cuțit de tăiere TBS 1050 384.00 MK.3761050

TBS 1050
livrare standard cu limitator spate 500 mm 

Pliabilă, ușor de transportat.

TBS 1050
cu limitator unghiular
în partea frontală.

TBS 1500 și TBS 2000
au înălțimea mesei de 
tăiere de 800 mm.

K 10
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Ghilotine - FTBS 1050-10 / MTBS 1050-10
• FTBS 1050-10 - ghilotină manuală cu comandă 

la picior, ce permite utilizatorului să aibă ambele 
mâini libere.

• MTBS 1050-10 - ghilotină acționată cu motor.
• Construcție solidă și robustă ce permite tăierea 

metalelor, materialelor neferoase, etc.
• Limitator spate 500 mm.

• Limitator unghiular în partea frontală.
• Perfectă pentru orice atelier mecanic.
• Dimensiuni reduse datorită postamentului pliabil.
• Pentru debitarea tablelor de grosime până la 1 

mm (400 N/mm²) și lățime de 1050 mm. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Model FTBS 1050-10 MTBS 1050-10
Cod articol MK.3772910 MK.3772915
€/buc. 1789.00 2588.00

Racordare electrică
Tensiune (V) - 400
Putere (kW) - 0.75
Date tehnice
Lățime max. de tăiere (mm) 1050 1050
Grosime max. 
tablă (mm)

400 N/mm² 1.00 1.00
700 N/mm² 0.5 0.5

Limitator spate (mm) 500 500
Greutate (kg) 275 238

Mașini pentru debitarea și îndoirea tablei

Volumul livrării
FTBS 1050-10 - Limitator spate 500mm.
MTBS 1050-10 - Limitator spate 500mm. 
Protecție metalică. Comandă la picior. Nu se livrează cu postament

Limitator unghiular
în partea frontală.

Accesorii pentru FTBS 1050-10 €/buc. Cod articol

Cuțit de tăiere 342.00 MK.3772911

Accesorii pentru MTBS 1050-10 €/buc. Cod articol

Cuțit de tăiere 342.00 MK.3772916

Postament 244.00 MK.3772917

Accesorii opționale

FTBS 1050-10

MTBS 1050-10
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Ghilotine - FTBS M / FTBS P
• Construcție robustă sudată.
• Comanda la picior permite utilizatorului să aibă ambele mâini libere.
• Cuțit de tăiere din oțel de înaltă calitate și cu dispozitiv de ghidare.
• Cuțitul se reglează cu ajutorul a 8 șuruburi.
• Dispozitivul de fixare pentru tablă este în același timp și dispozitiv de protecție 

a degetelor.
• Opritor unghiular cu scală milimetrică, reglabil.

• Distanța maximă de la dispozitivul de fixare la masa de lucru este de 5 mm, 
oferind astfel cea mai bună protecție.

• Lampă de iluminat la 230V în livrarea standard. 

• FTBS M - ghilotină manuală cu comandă la picior.
• FTBS P - ghilotină pneumatică cu comandă la pedală. Acționarea pneumatică se 

face cu ajutorul a doi cilindri pneumatici auxiliari (presiune 8 - 10 bar) și pedală.

Seria FTBS M FTBS P

Model FTBS
1050-12M

FTBS
1300-12M

FTBS
1050-15P

FTBS
1050-20P

FTBS
1300-15P

FTBS
1300-20P

Cod articol MK.3753012 MK.3753013 MK.3754015 MK.3754020 MK.3755015 MK.3755020
€/buc. 4340.00 4687.00 8357.00 8516.00 8270.00 8637.00

Date tehnice
Lățime max. de tăiere (mm) 1030 1300 1030 1030 1330 1330 
Grosime max. 
tablă (mm)

400 N/mm² 1.25 1.25 1.50 2.00 1.50 2.00 
700 N/mm² 0.62 0.62 0.75 1.00 0.75 1.00

Unghiul de tăiere 3° 3° 3° 3° 3° 3°
Lungime limitator spate (mm) 550 550 550 550 550 550 
Limitator lateral (mm) 200 200 200 200 200 200 
Tăieri pe minut - - 22 15 21 14
Dimensiuni
Lungime (mm) 1380 1790 1490 1490 1790 1790
Lățime (mm) 880 510 1250 1250 1250 1250
Înălțime (mm) 1300 1290 1290 1290 1290 1290
Greutate (kg) 148 200 270 280 300 310 

Accesorii opționale - cuțite
Cod articol MK.3760312 MK.3760313 MK.3760312 MK.3760312 MK.3760313 MK.3760313
€/buc. 477.00 542.00 477.00 477.00 542.00 542.00

Mașini pentru debitarea și îndoirea tablei

Livrare standard cu 
limitator spate.

Livrare standard cu iluminare 
în zona de tăiere.

Livrare standard cu limitator 
unghiular reglabil.

Livrare standard cu protecție 
metalică, pentru modelele 
din Seria P.

K 10
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• Construcție robustă și execuție masivă.
• Funcționare prin intermediul consolei pedalei mobile cu oprire de urgență.
• Iluminarea cu LED a liniei de tăiere și orificii în capacul superior pentru o vedere optimă a 

muchiei de tăiere.
• Oprit lateral solid de 90° cu lungime de 1000 mm, canale T și scală.
• Cuțite de înaltă calitate ce premit debitarea oțelului inoxidabil.
• Cu brațe de sprijin solide cu canale T (MTBS 1350-30M).
• Ghidaje plate reglabile în partea superioară.
• Bara de apăsare grea, cu inserții de cauciuc.
• Cu opritor spate manual, reglabil - 750 mm (MTBS 1350-30M) / 550 mm (MTBS 2103 / 2103F).
• MTBS 2103F cu limitator spate ce poate fi acționat prin roata de control. Suplimentar și contor.

Model MTBS 1350-30M MTBS 2103 MTBS 2103F
Cod articol MK.3815512 MK.3815420 MK.3815421
€/buc. 11661.00 14016.00 15961.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400 400
Putere (kW) 3.0 3.0 3.0
Date tehnice
Lățime max. de tăiere (mm) 1350 2040 2040
Grosime max. 
tablă (mm)

400 N/mm² 3.0 3.0 3.0
700 N/mm² 1.5 1.5 1.5

Unghiul de tăiere 2.2° 2.4° 2.4°
Lungime limitator spate (mm) 750 550 550
Tăieri pe minut 40 34 34
Dimensiuni
Lungime (mm) 1920 x 1920 x 1110 2620 x 1800 x 1370 2620 x 1800 x 1500
Greutate (kg) 1150 1300 1300

Accesorii opționale - cuțite
Cod articol MK.3887240 MK.3887250 MK.3887250
€/buc. 1108.00 1835.00 1835.00

Mașini pentru debitarea și îndoirea tablei

Ghilotine - Seria MTBS

Bara de apăsare grea, 
cu inserții de cauciuc 
pentru protecția 
materialelor de 
prelucrat.

Funcționare prin 
intermediul consolei 
pedalei mobile cu 
oprire de urgență.

MTBS 2103F cu limitator 
spate ce poate fi acționat prin 
roata de control. Suplimentar 
și contor.

Mecanismul pneumatic de
ridicare (opțional) evită îndoirea
în jos a foilor subțiri
și oferă astfel precizie ridicată 

Accesorii opționale €/buc. Cod articol

Limitator unghiular
0° - 180°

MTBS 1350-30M
MTBS 2103
MTBS 2103F

443.00 MK.3887220

Accesorii opționale (echipare la fabricație)
Mecanism 
pneumatic de 
ridicare

MTBS 2103
MTBS 2103F 3396.00 MK.3887201

Sistem central de 
ungere cu pompă 
manuală

MTBS 2103
MTBS 2103F   773.00 MK.3887210

K 10

MTBS 1350-30M cu 
brațe de sprijin solide 
cu canale T.

MTBS 2103F

MTBS 1350-30M
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Mașini pentru debitarea și îndoirea tablei

Mașini manuale de îndoire - HSBM 610 HS/ HSBM 1020-10
• Ideale pentru producerea tuturor profilelor și a cutiilor cu muchii rotunde
• Fixarea în siguranță a foii de tablă cu ajutorul unui mecanism special de prindere.

HSBM 1020-10
• Reglarea ușoară a fălcii superioare.
• Îndoirea se face prin ridicarea celor două mânere ale pârghiei.

HSBM 610 HS
• Ridicarea fălcii superioare rapid și ușor prin excentric.
• Îndoirea se face cu ajutorul unei manete prevazută cu arc.
• Falcă superioară înaltă pentru profile U.
• Falcă superioară cu 5 segmente: 25 / 50 /75 / 205 / 255 mm

Model HSBM
610 HS

HSBM
1020-10

Cod articol MK.3772610 MK.3771020
€/buc. 293.00 929.00

Date tehnice
Lățime max. tablă (mm) 610 1020
Grosime max. 
tablă (mm)

400 N/mm² 1.0 1.0
700 N/mm² 0.5 0.5

Unghiul de îndoire max. 135° 135° 
Lungime (mm) 850 1276
Lățime (mm) 360 550
Înălțime (mm) 420 975
Greutate (kg) 42 105

Accesorii opționale - segmente călite (set)
Cod articol 176.00 MK.3772700
€/set -

HSBM 610 HS
HSBM 1020-10

Mașini manuale de îndoire cu pedală - Seria FSBM

(**) Numai segmentele fălcii superioare sunt călite

Seria FSBM E - cu segmente 
în falca superioară.

Seria FSBM H2 - cu segmente în 
falca superioară și în cea inferioară.

• Prinderea materialului între fălcile de îndoire se face apăsând cu piciorul 
pedala astfel ambele mâini rămân libere pentru manevrarea materialului.

• Cilindrul ajutător puternic permite prelucrarea tablei până la 2.5 mm.
• Deschidere largă între fălci până la 25 mm.

• Lagăr cu autolubrifiere

Seria FSBM E - cu segmente în falca superioară.
Seria FSBM H2 - cu segmente în falca superioară și în cea inferioară.

Model FSBM 1020-25E FSBM 1020-20 S2 FSBM 1270-20E FSBM 1270-20HS2
Cod articol MK.3772125 MK.3772102 MK.3772127 MK.3772128
€/buc. 1614.00 1854.00 1858.00 2093.00

Date tehnice
Lățime max. de lucru (mm) 1020 1020 1270 1270
Grosime max. 
tablă (mm)

400 N/mm² 2.0 1.6 1.6 1.6
700 N/mm² 1.0 0.8 0.8 0.8

Grosimea maximă a tablei pentru 
lungimi de max. 500 mm - oțel (mm) 2.5 2.0 2.0 2.0

Unghiul de îndoire max. 135° 135° 135° 135°
Segmentarea fălcilor
Lungimea segmentelor (mm)

25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50
75 - 100 - 150 - 200 - 270

5 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75
100 - 150 -  200 - 250 - 270

Dimensiuni
Lungime (mm) 1350 x 800 x 1130 1350 x 800 x 1130 1600 x 800 x 1130 1600 x 800 x 1130
Greutate (kg) 290 325 340 370

Segmente călite (set) (**) -  opțional
Cod articol MK.3772702 MK.3772701 MK.3772703 MK.3772703
€/set 567.00 567.00 651.00 651.00

FSBM 1270-20E FSBM 1020-20 S2
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Mașini pentru debitarea și îndoirea tablei

Mașini manuale de îndoire (lungi) - Seria HSBM
• Construcție compactă grea sudată.

• Pentru o îndoire ușoară și de precizie.

• Reglare manuală a unghiului de îndoire. 

HSBM fără falcă superioară segmentată.

HSBM S cu falcă superioară segmentată.

HSBM SH cu falcă superioară înaltă segmentată.

HSBM 3020-12

Modelul mașinii
Lățime
max. de 

lucru (mm)

Grosimea max. a
tablei (mm) Segmentarea fălcii

Lungimea segmentelor (mm)
Greutate

(kg)
Dimensiuni

L x l x h (mm) €/buc. Cod articol
400 N/mm² 700 N/mm²

HSBM 1520-25 1520 2.5 1.25

fără segmentare

850 2680 x 570 x 1270 6720.00 MK.3779001

HSBM 2020-20 2020 2.0 1.00 1130 2695 x 560 x 1255 7613.00 MK.3779002

HSBM 2620-16 2620 1.6 0.80 1320 3680 x 570 x 1270 8243.00 MK.3779003

HSBM 3020-12 3020 1.2 0.60 1900 4180 x 570 x 1270 9755.00 MK.3779004

HSBM 1520-25 S
1520 2.5 1.25 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75

100 - 150 - 220 - 250 - 500 850 2680 x 570 x 1270
7035.00 MK.3779010

HSBM 1520-25 SH 8558.00 MK.3779020
HSBM 2020-20 S

2020 2.0 1.00 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100
150 - 200 - 200 - 270 - 400 - 400 1080 2695 x 560 x 1270

8033.00 MK.3779011
HSBM 2020-20 SH 9135.00 MK.3779021
HSBM 2620-16 S

2620 1.6 0.80 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100
150 - 200 - 200 - 270 - 400 - 400 - 500 1320 3680 x 570 x 1270

8873.00 MK.3779012
HSBM 2620-16 SH 10290.00 MK.3779022
HSBM 3020-12 S

3020 1.2 0.60 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100
150 - 200 - 200 - 270 - 400 - 400 - 500 - 500 1900 4180 x 570 x 1270

10448.00 MK.3779013
HSBM 3020-12 SH 11393.00 MK.3779023

L C D E
1000 308 273 48
1250 308 273 48
1500 338 303 48
2000 338 303 48
2500 338 303 45
3000 368 333 45

L C D
1000 332 303
1250 332 303
1500 360 332
2000 360 332
2500 360 332
3000 390 360

L F G
1000 236 270
1250 236 270
1500 266 300
2000 286 320
2500 286 320
3000 336 370

Modele de îndoire cu
HSBM fără falcă superioară segmentată

Modele de îndoire cu
HSBM S cu falcă superioară segmentată

Modele de îndoire cu
HSBM SH cu falcă superioară înaltă segmentată

Reglarea unghiului de 
tăiere se face manual 
urmărind indicația 
raportorului.
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Mașini pentru debitarea și îndoirea tablei

Mașini de îndoire cu motor - Seria MSBM
Funcționare semi-automată:
• Falca superioară cu acționare manuală.
• Îndoirea se face cu ajutorul unui motor de 1.1 

kW.
• Recomandată pentru utilizare industrială
• Acționarea se face apăsând cu piciorul pedala 

astfel ambele mâini rămân libere pentru 
manevrarea materialului.

• Construcție compactă grea sudată.

• Reglare manuală a unghiului de îndoire.

MSBM fără falcă superioară segmentată.
MSBM S cu falcă superioară segmentată.
MSBM SH cu falcă superioară înaltă segmentată.

MSBM 3020-15

Modelul mașinii
Lățime
max. de 

lucru (mm)

Grosimea max. a
tablei (mm) Segmentarea fălcii

Lungimea segmentelor (mm)
Greutate

(kg)
Dimensiuni

L x l x h (mm) €/buc. Cod articol
400 N/mm² 700 N/mm²

MSBM 1620-30 1520 2.5 1.25

fără segmentare

1060 2680 x 570 x 1270 11760.00 MK.3779030

MSBM 2020-25 2020 2.5 1.25 1450 2695 x 560 x 1255 12495.00 MK.3779031

MSBM 2620-20 2620 2.0 1.00 1780 3680 x 570 x 1270 13650.00 MK.3779032

MSBM 3020-15 3020 1.5 0.75 2200 4180 x 570 x 1270 14123.00 MK.3779033

MSBM 1620-30 S
1520 2.5 1.25 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75

100 - 150 - 220 - 250 - 500 1060 2680 x 570 x 1270
12600.00 MK.3779040

MSBM 1620-30 SH 12915.00 MK.3779050
MSBM 2020-25 S

2020 2.5 1.25 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100
150 - 200 - 200 - 270 - 400 - 400 1450 2695 x 560 x 1270

13073.00 MK.3779041
MSBM 2020-25 SH 13283.00 MK.3779051
MSBM 2620-20 S

2620 2.0 1.00 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100
150 - 200 - 200 - 270 - 400 - 400 - 500 1780 3680 x 570 x 1270

14280.00 MK.3779042
MSBM 2620-20 SH 14543.00 MK.3779052
MSBM 3020-15 S

3020 1.5 0.75 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 75 - 100
150 - 200 - 200 - 270 - 400 - 400 - 500 - 500 2200 4180 x 570 x 1270

15068.00 MK.3779043
MSBM 3020-15 SH 16013.00 MK.3779053

L C D E
1000 308 273 48
1250 308 273 48
1500 338 303 48
2000 338 303 48
2500 338 303 45
3000 368 333 45

L C D
1000 332 303
1250 332 303
1500 360 332
2000 360 332
2500 360 332
3000 390 360

L F G
1000 236 270
1250 236 270
1500 266 300
2000 286 320
2500 286 320
3000 336 370

Modele de îndoire cu
MSBM fără falcă superioară segmentată

Modele de îndoire cu
MSBM S cu falcă superioară segmentată

Modele de îndoire cu
MSBM SH cu falcă superioară înaltă segmentată

Reglarea unghiului de 
tăiere se face manual 
urmărind indicația 
raportorului.
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Mașini pentru debitarea și îndoirea tablei

Mașini de roluit - RBM 305 / RBM 610-8 / RBM 1050 / RBM 1550 / RBM 1301-15E
• Mașini de roluit cu 3 cilindri realizați din oțel de calitate.

• Cilindru superior basculant, pentru ridicarea facilă a piesei.

• Cilindrii au o dispunere asimetrică pentru pre-îndoire ușoară.

• Cilindru din spate înclinabil, pentru o roluire conică.

• Cilindru superior și cel din spate cu canal pentru introducerea sârmei.

• Acționarea cilindrilor se face cu ajutorul manivelei și a transmisiei cu roți dințate. 

RBM 305 și RBM 610 se livrează fără postament.

RBM 1050 și RBM 1550 se livrează cu postament.

RBM 1301-15E cu motor electric de 750 W / 400 V și acționare cu pedală.

Postament opțional pentru RBM 305

Cilindrul superior poate fi detașat 
pentru a facilita extragerea piesei.

Model RBM
305

RBM
610-8

RBM
1050-10

RBM
1050-22

RBM
1550-10

RBM
1305-15E

Cod articol MK.3780112 MK.3780618 MK.3813101 MK.3813103 MK.3813104 MK.3781305
€/buc. 140.00 245.00 1040.00 1475.00 1946.00 1939.00

Date tehnice
Lățime max.
tablă (mm) 305 610 1050 1050 1550 1270

Grosime max. 
tablă (mm)

400 N/mm² 0.8 0.8 1.0 2.0 1.0 1.50
700 N/mm² 0.4 0.4 0.5 1.0 0.5 0.75

Cilindru (Ø mm) 25 38 56 75 68 75

Roluire Ø min. (mm) 40 60 84 115 102 110

Dimensiuni
Lungime (mm) 580 885 1400 1400 2430 1650
Lățime (mm) 210 220 700 700 700 1020
Înălțime (mm) 255 340 1120 1160 1160 1110
Greutate (kg) 14 37 185 300 350 318

Denumire €/buc. Cod articol

Postament pentru
RBM 305 63.50 MK.3780113

Denumire €/set Cod articol

Set cilindri pentru
RBM 1050-10 525.00 MK.3880071

Set cilindri pentru
RBM 1050-22 592.00 MK.3880073

Set cilindri pentru
RBM 1550-10 666.00 MK.3880074

Accesorii opționale

Cilindru din spate și cilindrul frontal se 
pot regla individual astfel încât să se 
realizeze roluire conică.
Reglarea cilindrilor se face cu ajutorul 
unor șuruburi de dimensiuni mari.

RBM 1050-22

RBM 610-8

RBM 1305-15E
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Mașini pentru debitarea și îndoirea tablei

Mașini de roluit cu motor - RBM 1050-30E / RBM 1270-25E / RBM 1550-20E / RBM 2050-15 E
• Mașini de roluit cu motor puternic, acționate cu pedală și sistem cu 3 cilindri asimetrici.

• construcție solidă din fontă

• Cilindru superior basculant ce permite extragerea ușoară a piesei prelucrate.

RBM 1270-25 E

(*) Indicația se referă la tablă cu 
rezistența la rupere mai mică de 400N/
mm².

Pentru roluire conică se aplică un 
coeficient de 0.50.

Pentru roluire oțel inoxidabil se aplică 
un coeficient de 0.75.

Pentru roluire aluminiu se aplică un 
coeficient de 1.20.

Accesoriile se pot comanda doar 
împreună cu mașina.

* Vă rugăm să precizați tipul de 
material care trebuie prelucrat 
atunci când comandați mașina.

Model RBM 1050-30 E RBM 1270-25 E RBM 1550-20 E RBM 2050-15E
Cod articol MK.3813201 MK.3813202 MK.3813203 MK.3813204
€/buc. 4198.00 4403.00 4659.00 5304.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400 400 400
Putere (kW) 1.1 1.1 1.5 1.5
Date tehnice
Lățime max. tablă (mm) 1050 1270 1550 2050
Grosime max.
tablă (mm)

400 N/mm² 3.00 2.50 2.00 1.50
700 N/mm² 1.50 1.25 1.00 0.75

Cilindru (Ø mm) 90 90 90 95
Viteză de roluire (m / min) 6 6 6 6
Lungime (mm) 1630 1850 2130 2630
Lățime (mm) 700 700 700 700
Înălțime (mm) 1200 1200 1200 1200
Greutate (kg) 480 520 580 665

Accesorii
Set de cilindri căliți
Cod articol MK.3880059 MK.3880062 MK.3880065 MK.3880068
€/set 838.00 931.00 1055.00 1178.00
Reglare avans cu motor a cilindrului spate
Cod articol MK.3880060 MK.3880063 MK.3880066 MK.3880069
€/buc. 894.00 894.00 894.00 894.00
Pupitru cu afișaj digital pentru reglarea avansului cilindrului spate
Cod articol MK.3880061 MK.3880064 MK.3880067 MK.3880070
€/buc. 1073.00 1073.00 1073.00 1073.00
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(*) Indicația se referă la tablă cu 
rezistența la rupere mai mică 
de 400N/mm².

Pentru roluire conică se aplică un 
coeficient de 0.50.

Pentru roluire oțel inoxidabil se aplică 
un coeficient de 0.75.

Pentru roluire aluminiu se aplică un 
coeficient de 1.20.

Accesoriile se pot comanda doar 
împreună cu mașina.

* Vă rugăm să precizați tipul de ma-
terial care trebuie prelucrat atunci 
când comandați mașina.

Model RBM 1270-40 E Pro RBM 1550-40 E Pro RBM 2050-30 E Pro
Cod articol MK.3813301 MK.3813302 MK.3813303
€/buc. 7597.00 8580.00 9470.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400 400
Putere (kW) 2.2 2.2 2.2
Date tehnice
Lățime max. tablă (mm) 1270 1550 2050
Grosime max.
tablă (mm)

400 N/mm² 4.0 4.0 3.0
700 N/mm² 2.0 2.0 1.5

Cilindru (Ø mm) 120 140 130
Viteză de roluire (m / min) 3.0 3.5 3.5
Lungime (mm) 2470 2470 3200
Lățime (mm) 750 750 750
Înălțime (mm) 1000 1000 1000
Greutate (kg) 1115 1350 1500

Accesorii
Set de cilindri căliți pentru oțel inoxidabil
Cod articol MK.3880050 MK.3880053 MK.3880056
€/set 1005.00 1320.00 1394.00
Reglare avans cu motor a cilindrului spate
Cod articol MK.3880051 MK.3880054 MK.3880057
€/buc. 1110.00 1110.00 1110.00
Pupitru cu afișaj digital pentru reglarea avansului cilindrului spate
Cod articol MK.3880052 MK.3880055 MK.3880058
€/buc. 1073.00 1073.00 1073.00

Mașini pentru debitarea și îndoirea tablei

Mașini de roluit cu motor - Seria RBM E Pro
• Mașini de curbat cu motor puternic, acționate cu pedală pentru prelucrarea 

tablelor până la 4 mm.
• Structură solidă din fontă turnată
• Sistem asimetric de 3 cilindri cu cilindrul superior basculant.

• Cilindru superior și cel de jos sunt ușor de reglat.
• Panou de comandă inclus, inclusiv sistem de comandă pentru acționarea 

cu pedală.
• Livrare standard cu echipament pentru roluire conică.

RBM 1550-15 E Pro 

Cilindru superior basculant ce 
permite extragerea ușoară a 
piesei prelucrate.

Accesoriu opțional:
Pupitru cu afișaj digital pentru 
reglarea avansului cilindrului spate.
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Mașini pentru debitarea și îndoirea tablei

Model: SBM
110-08

SBM
140-12

SBM
140-12E

Cod articol MK.3814001 MK.3814002 MK.3814003
€/buc. 482.00 574.00 2227.00

Date tehnice
Lungimea cilindrilor (mm) 110 140 140
Grosime max. 
tablă (mm)

400 N/mm² 0.8 1.2 1.2
700 N/mm² 0.4 0.6 0.6

Diametrul cilindrilor (mm) 52 62 62
Lățimea gulerului (mm) 80 100 100
Turația cilindrului (rot/min.) - - 32
Motor (kW / V) - - 0.75 / 400
Dimensiuni
Lungime (mm) 380 560 900
Lățime (mm) 180 220 450
Înălțime (mm) 380 500 1350
Greutate (kg) 30 50 110

Mașini pentru fălțuit - Seria SBM
• Construcție masivă și stabilă din fontă.
• Arbore inferior reglabil.
• Arbori din oțel special.
• Seturi de role standard în volumul livrării. 

Mașini de fălțuit manuale:
• SBM 110-08
• SBM 140-12
 

Mașini de fălțuit cu motor electric
• SBM 140-12 E
• Motor puternic cu autofrânare, la 400 V.
• Operare cu pedală de picior.
• Postament inclus în volumul livrării.

Aplicații

Volumul livrării:
SMB 110-08
Role tip S1 (Ø 3, Ø 6, Ø 8, Ø 10),
role tip S2, role tip S3, role tip S4

SMB 140-12 / SMB 140-12E
Role tip S1 (Ø 4, Ø 6, Ø 7, Ø 9, Ø 10),
role tip S5, role tip S6, role tip S7

Accesorii
opționale

(role)

SBM 110-08 SBM 140-12
SBM 140-12E

€/buc. Cod articol €/buc. Cod articol
Tip E1 86.40 MK.3880121 111.00 MK.3880131
Tip E2 86.40 MK.3880122 111.00 MK.3880132
Tip E3 86.40 MK.3880123 111.00 MK.3880133
Tip E4 86.40 MK.3880124 111.00 MK.3880134
Tip E5 86.40 MK.3880125 111.00 MK.3880135
Tip E6 86.40 MK.3880126 111.00 MK.3880136
Tip E7 86.40 MK.3880127 111.00 MK.3880137
Tip E8 86.40 MK.3880128 111.00 MK.3880138

Tip S1

Tip E1

Tip S3

Tip E3

Tip S5Tip E5 Tip S2

Tip E2

Tip S4

Tip E4

Tip S6Tip E6 Tip S7Tip E7 Tip E8

Accesorii opționale (role)

SBM 110-08

SBM 140-12
SBM 140-12E
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Mașini pentru îndoit țevi și profile
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Mașini pentru îndoit țevi și profile

Mașină manuală pentru îndoire - UB 10
• Mașină universală manuală pentru îndoirea profilelor 

metalice: platbande, bare circulare, pătrate și țevi.
• Pentru producerea grilajelor, ușilor, corpurilor de 

iluminat din fier forjat, oțel, alamă, cupru și aluminiu.
• Pentru îndoire în forme simple sau complexe.
• Îndoire la rece în unghi de până la 180°.

• Repetabilitate ridicată, prin fixarea opritorului 
unghiular reglabil.

• Cu opțiunea UB 11 se poate îndoi doar în spirală.
• Ușor de transportat perfectă pentru munca pe șantier 

sau în ateliere de reparații.
• Unitatea de îndoire este detașabilă și poate fi utilizată 

pe o menghină.

(*) Elementele de îndoire sunt disponibile opțional

Model UB 10
Cod articol MK.3776010
€/buc. 384.00

Dimensiuni max. de îndoire
Platbandă oțel - curbare (mm) 10 x 50
Platbandă oțel - îndoire cu rază mică (mm) 6 x 50
Date tehnice: capacitate de îndoire

Oțel, aluminiu, cupru (mm) Ø 16
16 x 16

Oțel inoxidabil (mm) 14
14 x 14 (*)

Greutate (kg) 32

Volumul livrării

Rolă pentru 
material rotund

Ø (mm)

Rolă
de curbare

Ø (mm)
10 24
12 30
14 37
15 43
16 49
16 62
16 75

Toate bolțurile-balama sunt tratate termic.
Opritor unghiular reglabil.

Suport unghiular pentru materiale plate.

Două seturi de role călite pentru îndoire 
sunt incluse în volumul livrării

Îndoirea platbandelor

Pentru platbande se pot executa îndoiri 
cu rază mică

platbandă 50 x 8 mm

platbandă 30 x 4 mm

platbandă 20 x 10 mm

bară rotundă Ø 8 mm

Exemple de îndoire
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Mașini pentru îndoit țevi și profile

Accesorii opționale pentru UB 10  

Set de role pentru curbarea la rece a țevilor de încălzire
• Setul constă din 3 perechi de role, G3/8”, G1/2”, 

G3/4” 
(o rolă pentru țeavă și o rolă pentru curbare).

• Rolele pentru țeavă sunt fabricate din oțel zincat 
iar cele de îndoire sunt din fontă cenușie.

• Greutatea setului: 15 kg.

€/set Cod articol
171.00 MK.3790001

Set de role 10-180
• Pentru îndoirea platbandelor din oțel max. 50 mm lățime 

și 7 mm grosime și a barelor pătrate de max. 16x16 mm.
• Perfecte pentru prelucrarea fierului forjat.
• Setul constă în 8 role de curbare.
• Extinde capacitatea de curbare 

la Ø 110, 150, 175, 200 mm.
• Greutate: 33 kg.

€/buc. Cod articol
284.00 MK.3790002

• Lmitator reglabil pentru serii scurte.

Limitator reglabil 10-200

€/buc. Cod articol
13.38 MK.3790003

Placă de prindere pentru menghină
• Pentru fixarea dispozitivului UB 10 pe menghine.
• Utilizabilă și pentru RB 30.
• Greutate: 1.5 kg.
• Se livrează fără menghină.

€/buc. Cod articol
28.80 MK.3790004

Dispozitiv pentru curbarea în spirală a profilelor metalice - UB 11
• Se montează pe mașina UB 10.
• Pentru curbarea în spirală.
• Spiralele mici sunt utilizabile independent.
• Elementele mari de îndoire sunt ușor de montat.
• Greutatea dispozitivului: 3 kg.

Profil Dimensiuni maxime
(mm)
Ø 5

5 x   5
5 x 25

spirale 
mari 

spirale 
mici

Denumire €/buc. Cod articol
Dispozitiv UB 11 76.90 MK.3790011
Suport pentru menghină UB 10-280 30.90 MK.3790280

Rolă pentru 
țeavă

(inch)

Rolă
de curbare

Ø (mm)
G 3/8” 102 mm
G 1/2” 108 mm
G 3/4” 112 mm

Set de conversie UB 10 - RB 30
• Pentru îndoirea țevilor cu pereți subțiri.
• Set compus din: element unghiular, segmente de îndoire, opritoare și glisoare.
• Se montează pe UB 10.
• Asigură îndoire pentru țevi de diametre: Ø 14,  16,  18,  20,  25 mm.

€/buc. Cod articol
786.00 MK.3790006

Accesoriu opțional
Suport pentru menghină
UB 10-280
(Permite fixarea dispozitivului 
UB 11 pe menghină - utilizarea 
lui UB 10 nemaifiind necesară)

Dispozitiv de curbare RB 12
Pentru curbarea țevilor de încălzire și a conductelor de apă de până la G3/4”.
• Ideale atunci când nu puteți lucra în atelier.
• Ușor de montat pe menghină. 

 
 

• Curbare la rece la unghi maxim de 180°.
• Posibilitatea de îndoire parțială.
• Opritor unghiular reglabil.
• Rolă suport din fontă cenușie.
• Bolț durificat.
• Prisma de poziționare evită răsucirea piesei de lucru.

Model RB 12
Cod articol MK.3776012
€/buc. 387.00

Diametru max. de curbare (mm)
G 3/8” 102
G 1/2” 108
G 3/4” 112

Greutate (kg) 22
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Mașină manuală pentru îndoire - RB 30  
• Mașină manuală pentru curbarea la rece a țevilor 

cu pereți subțiri (din alamă cupru, oțel sau alte 
materiale) fără deformarea acestora.

• Ușor de transportat perfectă pentru utilizare pe 
șantier sau ateliere service

• Dispozitivul de curbare detașabil poate fi montat și 
pe o menghină.

• Talpa mașinii este prevăzută cu găuri pentru fixare 
în podea.

Model RB 30
Cod articol MK.3776030
€/buc. 877.00

Date tehnice: capacitate de îndoire
Oțel, aluminiu, cupru (mm)
(grosime max. 2 mm)

Ø 25
20 x 20 (*)

Oțel inoxidabil (mm) Ø 22

Accesoriu opțional - placă de prelungire RB 30
Cod articol MK.3790005
€/buc. 28.80

Volumul livrării include seturi de segmente de îndoire cu holdere
și glisoare pentru țevi (grosime max. 2 mm).

Rolă pentru material
rotund  Ø (mm) 14 16 18 20 22 25

Rolă de curbare Ø (mm) 56 64 72 80 88 100

(*) Elementele de îndoire sunt disponibile opțional

Opritor unghiular pentru precizie 
maximă la repetabilitate; 
Bolțuri durificate

6 seturi de îndoire în volumul livrării.

Ghidaje cu strat de protecție pentru a 
evita deteriorarea la exterior a țevilor.
Șurub de fixare.

Exemplu de îndoire combinată

Accesoriu opțional

Placa de prelungire 
RB 30 deplasează 
axa de îndoire în afara 
suportului și permite 
îndoirea pieselor lungi.

15 x 15 x 1,5 mm

Ø 18 x 1,0  mm

Ø 25 x 2,0 mm

Ø 22 x 1,0 mm

Exemple de îndoire

K 10
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Seturi de segmente de curbare pentru RB 30 / UB 10

Mașină de îndoit - WB 100

Mașină de îndoit - HRB 10 

Segmente de îndoire de rezervă

Model WB 100
Cod articol MK.3776101
€/buc. 254.00

Îndoire la rece
Platbandă (mm) 100 x 5
Oțel rotund (mm) 18
Bară pătrată (mm) 16 x 16
Îndoire la cald
Platbandă (mm) 100 x 15
Oțel rotund (mm) 27
Bară pătrată (mm) 25 x 25
Gabarit
Dimensiuni (mm) 550 x 320 x 240
Greutate  (kg) 30

Model HRB 10
Cod articol MK.3777010
€/buc. 367.00

Date tehnice
Forță utilă (tone) 10
Cursa pistonului (mm) 155
Lungime (mm) 710
Lățime (mm) 220
Înălțime (mm) 590
Greutate (kg) 45

Volumul livrării:
Mașină de îndoit, hidraulică. Trepied.
Segmente de îndoire: 1/2“- 3/4“- 1“- 1 1/4“ - 1 1/2“ - 2“

Rolă
pentru țeavă Grosime

țeavă max.
(mm)

Raza de 
curbare

(mm)

Unghiul
de îndoire €/buc. Cod articol

(inch) Ø (mm)
1/2” 21.3 3.25 62 0 -   90° 10.67 MK.3777011
3/4” 26.9 3.50 78 0 -   90° 13.69 MK.3777012
1” 33.7 4.00 98 0 -   90° 18.59 MK.3777013

1 1/4” 42.4 4.00 128 0 - 120° 25.40 MK.3777014
1 1/2” 48.3 4.25 148 0 - 120° 36.70 MK.3777015

2” 60.3 4.50 187 0 - 120° 58.60 MK.3777016

Pentru
mașină

Seturi de segmente de îndoire cu holdere și glisoare Segmente de rezervă

Dimensiune Diametru de 
îndoire (mm) €/set Cod articol €/buc. Cod articol

RB 30  Ø   6 40.0 76.70 MK.3790105 - -
RB 30  Ø   8 42.0 79.00 MK.3790020 - -
RB 30  Ø 10 42.0 83.40 MK.3790021 - -
RB 30  Ø 12 45.0 83.40 MK.3790022 - -
RB 30 / UB 10  Ø 14   -   3.0 x Ø 42.0 90.40 MK.3790023 65.60 MK.3790043
RB 30  Ø 14   -   4.0 x Ø 56.0 94.50 MK.3790024 - -
RB 30  Ø 15   -   3.0 x Ø 45.0 111.00 MK.3790025 - -
RB 30 / UB 10  Ø 16   -   2.5 x Ø 40.0 87.90 MK.3790026 73.80 MK.3790044
RB 30 / UB 10  Ø 16   -   3.0 x Ø 48.0 87.90 MK.3790027 76.90 MK.3790045
RB 30  Ø 16   -   4.0 x Ø 64.0 94.50 MK.3790028 - -
RB 30 / UB 10  Ø 18   -   2.5 x Ø 45.0 83.40 MK.3790029 61.20 MK.3790046
RB 30 / UB 10  Ø 18   -   3.0 x Ø 54.0 87.90 MK.3790030 80.20 MK.3790047
RB 30  Ø 18   -   4.0 x Ø 72.0 94.50 MK.3790031 - -
RB 30 / UB 10  Ø 20   -   2.5 x Ø 50.0 113.00 MK.3790032 66.20 MK.3790048
RB 30 / UB 10  Ø 20   -   3.0 x Ø 60.0 113.00 MK.3790033 66.20 MK.3790049
RB 30  Ø 20   -   4.0 x Ø 80.0 94.50 MK.3790034 - -
RB 30 / UB 10  Ø 22   -   2.5 x Ø 55.0 113.00 MK.3790035 72.60 MK.3790050
RB 30 / UB 10  Ø 22   -   3.0 x Ø 66.0 111.00 MK.3790036 72.30 MK.3790051
RB 30  Ø 22   -   4.0 x Ø 88.0 117.00 MK.3790037 - -
RB 30 / UB 10  Ø 25   -   2.5 x Ø 62.5 117.00 MK.3790038 123.00 MK.3790052
RB 30 / UB 10  Ø 25   -   3.0 x Ø 75.0 128.00 MK.3790039 113.00 MK.3790053
RB 30  Ø 25   -   4.0 x Ø 100.0 139.00 MK.3790040 - -
RB 30 Set pătrat 15x15 45.0 128.00 MK.3790041 - -
RB 30 Set pătrat 20x20 60.0 145.00 MK.3790042 - -

Accesorii opționale pentru RB 30  

1

23

Segment

Holder

Glisor

1

2

3

Volumul livrării: Opritor unghiular.
Plăci pentru îndoire. Mâner pentru îndoire. 
Limitator de lungime
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Mașini hidraulice de îndoit - RIDGID®

Pentru segmente de îndoire Alimentare
(V)

Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

Acționare manuală

3/8” - 1/2” - 3/4” - 1” - 1 1/4” - 1 1/2” - 2” -   72 1470.00 RG.36518

3/8” - 1/2” - 3/4” - 1” - 1 1/4” - 1 1/2” - 2” - 2 
1/2” - 3” - 156 2290.00 RG.36523

2 1/2” - 3” - 4” - 410 11311.00 RG.14921

3/8” - 1/2” - 3/4” - 1” - 1 1/4” - 1 1/2” - 2” - 2 1/2” 
- 3” - 4” - 420 11696.00 RG.27911

Acționare electrohidraulică

3/8” - 1/2” - 3/4” - 1” - 1 1/4” - 1 1/2” - 2” 230   96 2894.00 RG.39243R
400 100 2954.00 RG.13771

3/8” - 1/2” - 3/4” - 1” - 1 1/4” - 1 1/2” - 2” - 2 
1/2” - 3”

230 182 4139.00 RG.39268
400 208 4299.00 RG.13781

2 1/2” - 3” - 4” 230 440 14274.00 RG.14931
400 440 14070.00 RG.14941

Dispozitive manuale și mașini electrohidraulice pentru îndoirea la rece, precisă a conductelor de gaz 
standard de până la 4”.
Disponibile cu falcă basculantă, furnizând forţe de la 50 kN la 200 kN.
• Sistem hidraulic cu un singur circuit, cu resort de revenire, pentru un control mai bun al pistonului 

și îndoire precisă.
• Supapa de siguranţă protejează sistemul hidraulic faţă de suprapresiune (numai pentru mașini).
• Segmente de îndoire pentru dimensiuni standard de țevi gaze în volumul livrării.

Cu acționare manuală

Cu acționare electrohidraulică

Segmente de îndoire pentru țevi de gaz Segmente pt. țevi de înaltă rezistenţă

Segmente de îndoire pentru țevi la 180°

Segmente de îndoire pentru platbande la 180°

Rolă
pentru țeavă Raza de 

curbare
(mm)

€/buc. Cod articol

(inch) Ø (mm)
Șabloane pentru țevi de gaz

3/8 17.2   45 21.76 RG.37223
1/2 21.3   50 24.99 RG.37228
3/4 26.9   80 32.00 RG.37233
1 33.7 110 37.60 RG.37238

1 1/4 42.4 135 44.00 RG.37243
1 1/2 48.3 155 83.20 RG.37248

2 60.3 220 126.00 RG.37253
2 1/2 76.1 320 244.00 RG.37258

3 88.9 390 406.00 RG.37263
4 114.3 600 2067.00 RG.28756

Rolă
pentru țeavă Raza de 

curbare
(mm)

€/buc. Cod articol

(inch) Ø (mm)
1/2 21.3 110 135.00 RG.22236
3/4 26.9 137 127.00 RG.22246
1 33.7 190 256.00 RG.22256

1 1/4 42.4 220 272.00 RG.22266
1 1/2 48.3 220 238.00 RG.22166

2 60.3 270 290.00 RG.22196
2 1/4 76.1 420 940.00 RG.22226

Rolă
pentru țeavă Raza de 

curbare
(mm)

€/buc. Cod articol

(inch) Ø (mm)
3/8 17.2 130 548.00 RG.22376
1/2 21.3 130 580.00 RG.22386
3/4 26.9 130 588.00 RG.22396

1 33.7 130 599.00 RG.22406
1 1/4 42.4 130 591.00 RG.22416
1 1/2 48.3 140 746.00 RG.22426

2 60.3 190 1302.00 RG.28766

Rolă pentru 
platbandă

(mm)

Raza
(mm) €/buc. Cod articol

40 x 8

  60 280.00 RG.22466
  70 280.00 RG.22476
  80 280.00 RG.22486
  90 292.00 RG.22496
100 302.00 RG.22506
110 325.00 RG.22516
120 353.00 RG.22526
130 382.00 RG.22536

Accesoriu pentru îndoire la 180° €/buc. Cod articol

pentru RG.36518 - (1 1/2” max.) 725.00 RG.22346

pentru RG.36523 - (2” max.) 745.00 RG.22356

Accesoriu pentru îndoire la 180° €/buc. Cod articol

pentru RG.36518 291.00 RG.22436

pentru RG.36523 310.00 RG.22456

Rolă
pentru țeavă

Ø (mm)

Raza de 
curbare

(mm)
€/buc. Cod articol

Șabloane pentru țevi (metric)
18.0   60 383.00 RG.27816
20.0   70 401.00 RG.27826
22.0   80 447.00 RG.27836
25.0 115 116.00 RG.22116
28.0   70 190.00 RG.35066
30.0 140 121.00 RG.22126
32.0 140 124.00 RG.22136
35.0 100 226.00 RG.35076
38.0 170 168.00 RG.22146
40.0 125 262.00 RG.35086
42.0 125 264.00 RG.35096
44.5 190 227.00 RG.22156
50.0 140 279.00 RG.35106
51.0 220 225.00 RG.22176
57.0 250 336.00 RG.22186
63.6 270 295.00 RG.22206
70.0 315 495.00 RG.22216

Notă: Segmente de îndoire pentru îndoire la 180° ur-
mează a fi utilizate cu accesorii pentru îndoire la 180°

Notă: Segmente de îndoire pentru îndoire la 180° 
a platbandelor urmează a fi utilizate cu accesori-
ul pentru îndoirea platbandelor la 180°.

standard conform
EN 10255
(DIN 2440,BS 1387)

K10

K10

K10

K10

K10
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Mașini pentru curbare - PRM 10 M / PRM 10 E / PRM 31 F / PRM 35 F
• Construcție robustă.
• Rolele inferioare sunt cele motoare, cu rola superioară 

asigurându-se apăsarea.

• Role din oțel special, durificate.
• Role laterale reglabile.
• Mașinile se livrează cu role standard.

Volumul livrării: 
PRM 10 M
Role de curbare standard. Role laterale. Postament.

PRM 10 M / PRM 10 E / PRM 31 F / PRM 35 F
Role de curbare standard. Role laterale. Postament.
Sistem de comandă pentru acționarea cu pedală.

Model: PRM 10 M PRM 10 E PRM 31 F PRM 35 F
Cod articol: MK.3780010 MK.3780011 MK.3812031 MK.3812035
€/buc.: 937.00 1976.00 2459.00 3266.00

Racordare electrică
Tensiune (V) - 400 400 400
Putere (kW) - 1.1 0.75 1.5
Date tehnice
Diametru ax (mm) 30 30 30 50
Diametru rolă superioară (mm) 98 98 148 155
Diametru rolă inferioară (mm) 118 118 118 155
Viteză (m / min) - 4 4 4.5
Dimensiuni
Lungime (mm) 620 700 600 750
Lățime (mm) 560 700 800 1000
Înălțime (mm) 1440 1400 1450 1400
Greutatea (kg): 165 230 220 400

Toate mașinile se livrează cu role standard
La cerere se pot livra role adaptate cerințelor clientului 
sau cu dimensiuni atipice.

PRM 10 M

PRM 31 F

PRM 35 F

PRM 10 M 

• Acționarea rolelor se face manual.

PRM 10 E / PRM 31 F / PRM 35 F

• Acționarea rolelor se face cu ajutorul unui 
motor electric (2 trepte / 400 V).

• Mașina poate lucra atât în poziție 
orizontală cât și în poziție verticală.

• Sistemul de comandă pentru acționarea 
cu pedală permite schimbarea sensului 
de rotație (stânga / dreapta).
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Mașini pentru curbare - PRM 10 M / PRM 10 E / PRM 31 F / PRM 35 F

Interval
(mm)

PRM 31 F PRM 35 F

€/set Cod articol €/set Cod articol

Role din oțel - profil 90°
30 x 30 x 3 352.00 MK.3880080 373.00 MK.3880092
40 x 40 x 5 352.00 MK.3880081 373.00 MK.3880093
50 x 50 x 6 - - 373.00 MK.3880094

Role din plastic pentru aluminiu / oțel inoxidabil - profil 90°
30 x 30 x 3 311.00 MK.3880085 332.00 MK.3880098
40 x 40 x 5 311.00 MK.3880086 332.00 MK.3880099
50 x 50 x 6 - - 332.00 MK.3880100

Denumire €/buc. Cod articol

Accesorii opționale pentru PRM 31 F
Afișaj digital pentru avansul cilindrului 717.00 MK.3880075
Role laterale pentru profil 90° 717.00 MK.3880076
Dispozitiv pentru răsucirea barelor 1371.00 MK.3880151
Dispozitiv pentru execuție spirale 1241.00 MK.3880152

Accesorii opționale pentru PRM 35 F
Afișaj digital pentru avansul cilindrului 717.00 MK.3880087
Role laterale pentru profil 90° 717.00 MK.3880088
Dispozitiv pentru răsucirea barelor 1506.00 MK.3880153
Dispozitiv pentru execuție spirale 1371.00 MK.3880154

Tipul profi-
lului

PRM 10 M / PRM 10 E PRM 31 F PRM 35 F

Dimensiune 
max.
(mm)

Diametru 
min.

de curbare
(mm)

Dimensiune 
max.
(mm)

Diametru 
min.

de curbare
(mm)

Dimensiune 
max.
(mm)

Diametru 
min.

de curbare
(mm)

20 x 20 500 30 x 30 900 35 x 35 900
10 x 10 160 10 x 10 200 20 x 20 300
30 x 10 500 50 x 10 800 60 x 10 500
20 x   5 190 20 x   6 300 40 x 10 300
50 x 10 400 80 x 15 800 100 x 15 450
40 x   5 160 30 x   6 400 60 x 10 350

- -
50 x   6 600 60 x   7 900
20 x   3 400 50 x   6 650

35 x 4.5 600 50 x   6 600 60 x   7 700
30 x 4.0 400 20 x   3 400 50 x   6 500
35 x 4.5 600 50 x   6 600 60 x   7 700
30 x 4.0 400 20 x   3 400 50 x   6 550
35 x 4.5 600 - - UPN 80 1100
30 x 4.0 400 - - UPN 60 550
U40 x 20 700 - - UPN 80 1200

U30 500 - - UPN 30 800

Tipul profi-
lului

PRM 10 M / PRM 10 E PRM 31 F PRM 35 F

Dimensiune 
max.
(mm)

Diametru 
min.

de curbare
(mm)

Dimensiune 
max.
(mm)

Diametru 
min.

de curbare
(mm)

Dimensiune 
max.
(mm)

Diametru 
min.

de curbare
(mm)

- -
40 x 3 1200 50 x 3 1700
30 x 2 800 40 x 3 600

- -
50 x 30 x 3 1200 70 x 30 x 2 1200
40 x 20 x 2 800 50 x 40 x 3 1200

- -
Ø 30 900 Ø 35 600
Ø 10 200 Ø 30 400

- -
Ø 1 ½” x 2.9 600 Ø 2” x 2.9 650
Ø ¼” x 1.8 300 Ø 1” x 2.3 350

- -
Ø 60 x 1.5 1000 Ø 70 x 2 1000
Ø 25 x 1.5 600 Ø 30 x 2 500

- -
40 x 40 x 5 600 50 x 50 x 5 1000
30 x 30 x 4 300 40 x 40 x 5 600

- -
35 x 35 x 5 600 50 x 50 x 6 1000
30 x 30 x 4 400 30 x 30 x 3 500

Caracteristici de curbare cu rolele standard (din volumul livrării)

Caracteristici de curbare cu rolele opționale Role de curbare opționale

Accesorii opționale

Caracteristicile corespund unui material cu limita la tracțiune 240 N / mm².
Pentru oțel inoxidabil aplicați un factor de corecție de 0.7.

Caracteristicile corespund unui material cu limita la tracțiune 240 N / mm².
Pentru oțel inoxidabil aplicați un factor de corecție de 0.7.

Rolele sunt fabricate la comandă în funcție de 
dimensiunea specificată. Totodată trebuie precizat 
și tipul de material ce urmează a fi prelucrat.

Pentru role din profil obișnuit trebuie precizați 
materialul și diametrul rolelor. Solicitați o ofertă.

Cod Articol: 
MK.RCS388-Material-Diametru - 397€ set. (Preț informativ)

Dispozitiv pentru execuție spirale

Role laterale 
pentru profil 90°

Dispozitiv pentru 
răsucirea barelor

Accesoriu opțional
Afișaj digital pentru avansul cilindrului

PRM 10 E / PRM 31 F / PRM 35 F
Mașina poate lucra atât în poziție ori-
zontală cât și în poziție verticală.

K10

K10
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• Construcție robustă.
• Mașinile poate lucra atât în poziție orizontală cât și în poziție verticală.
• Toate cele trei role sunt motoare, cu rola superioară asigurându-se apăsarea.

• Role din oțel special, durificate.
• Role laterale reglabile.
• Mașinile se livrează cu role standard.

Mașini hidraulice pentru curbare - PRM 40 FH / PRM 50 FH / PRM 60 FH

Model: PRM 40 FH PRM 50 FH PRM 60 FH
Cod articol: MK.3812040 MK.3812036 MK.3812060
€/buc.: 10053.00 8284.00 12020.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400 400
Putere (kW) 1.1 1.1 1.5
Date tehnice
Diametru ax (mm) 40 50 60
Diametru rolă superioară (mm) 137 162 215
Diametru rolă inferioară (mm) 137 152 215
Viteză (m / min) 7 4 - 5 4
Presiune hidraulică (tone) 6 8 16
Dimensiuni
Lungime (mm) 1050 810 1000
Lățime (mm) 500 950 1400
Înălțime (mm) 1250 1500 1650
Greutatea (kg): 350 500 950

Volumul livrării: 

Role de curbare standard. Role laterale. Postament.
Sistem de comandă pentru acționarea cu pedală.

Toate mașinile se livrează cu role standard.
La cerere se pot livra role adaptate cerințelor clientului sau cu
dimensiuni atipice.

K10
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Caracteristici de curbare cu rolele standard (din volumul livrării)

Caracteristici de curbare cu rolele opționale

Caracteristicile corespund unui material cu limita la tracțiune 400 N / mm².
Pentru oțel inoxidabil aplicați un factor de corecție de 0.7.

Caracteristicile corespund unui material cu limita la tracțiune 400 N / mm².
Pentru oțel inoxidabil aplicați un factor de corecție de 0.7.

Interval (mm)
PRM 40 FH PRM 50 FH PRM 60 FH

€/set Cod articol €/set Cod articol €/set Cod articol

Role din oțel - profil 90°
30 x 30 x 3 431.00 MK.3880273 431.00 MK.3880106 - -
40 x 40 x 5 431.00 MK.3880274 431.00 MK.3880107 - -
50 x 50 x 6 431.00 MK.3880275 431.00 MK.3880108   931.00 MK.3880420
60 x 60 x 6 431.00 MK.3880276 431.00 MK.3880109 1006.00 MK.3880421
70 x 70 x 6 - - - - 1135.00 MK.3880422
Role din plastic pentru aluminiu / oțel inoxidabil - profil 90°
30 x 30 x 3 385.00 MK.3880280 385.00 MK.3880113 - -
40 x 40 x 5 385.00 MK.3880281 385.00 MK.3880114 - -
50 x 50 x 6 385.00 MK.3880282 385.00 MK.3880115 749.00 MK.3880440
60 x 60 x 6 385.00 MK.3880283 385.00 MK.3880116 784.00 MK.3880441
70 x 70 x 6 - - - - 885.00 MK.3880442

Denumire €/buc. Cod articol

Accesorii opționale pentru PRM 50 FH
Role laterale pentru profil 90° 943.00 MK.3880102

Accesorii opționale pentru PRM 60 FH

Role laterale pentru profil 90° 1102.00 MK.3880161

Role de curbare opționale

Mașini pentru îndoit țevi și profile

Mașini hidraulice pentru curbare - PRM 40 FH / PRM 50 FH / PRM 60 FH

Tipul profi-
lului

PRM 40 FH PRM 50 FH PRM 60 FH

Dimensiune 
max.
(mm)

Diametru 
min.

de curbare
(mm)

Dimensiune 
max.
(mm)

Diametru 
min.

de curbare
(mm)

Dimensiune 
max.
(mm)

Diametru 
min.

de curbare
(mm)

18 x 18 250
35 x 35 600 50 x 50 800
15 x 15 300 20 x 20 400

35 x 8 300
60 x 10 600 80 x 20 1200
20 x 10 300 40x10 400

50 x 12 400
100 x 15 600 120x125 600
50 x 10 300 50x10 400

35 x 5 350
60 x   7 800 80x9 1000
30 x   4 500 40x5 400

30 x 5 300
60 x   7 800 80x9 1000
30 x   4 500 40x5 400

35 x 5 350
50 x   6 800 80x9 1200
30 x   4 500 40x5 500

UPN 40 350
UPN 80 800 UPN 120 800
UPN 30 400 UPN 60 500

UPN 35 500
UPN 80 1200 UPN 120 1200
UPN 30 600 UPN 60 600

Tipul profi-
lului

PRM 40 FH PRM 50 FH PRM 60 FH

Dimensiune 
max.
(mm)

Diametru 
min.

de curbare
(mm)

Dimensiune 
max.
(mm)

Diametru 
min.

de curbare
(mm)

Dimensiune 
max.
(mm)

Diametru 
min.

de curbare
(mm)

25 x 2 450
50 x 6 800 70 x 3 1600
30 x 40 500 42 x 2 500

30 x 15 x 2.5 500
70 x 30 x 3 1500 80 x 40 x 3 1400
30 x 15 x 2 400 40 x 20 x 2 500

Ø 22 200
Ø 35 600 Ø 50  800
Ø 20 300 Ø 20 400

Ø 33.7 x 2.3 400
Ø 2” x 2.9 1000 Ø 3” x 3.2 1600
Ø ½” x 2.3 300 Ø 1” x 2.6 500

Ø 40 x 1.5 500
Ø 70 x 2 1200 Ø 100 x 2 1600

Ø 25 x 1.5 400 Ø 60 x 2 500

35 x 35 x 5 400
50 x 50 x 6 600 70 x 70 x 7 1000
30 x 30 x 3 400 40 x 40 x 5 500

30 x 30 x 4 550
50 x 50 x 6 900 70 x 70 x 7 1200
30 x 30 x 3 600 40 x 40 x 5 600

Role laterale pentru profil 90°

Accesoriu opțional
Afișaj digital pentru avansul cilindrului

Accesorii opționale

Rolele sunt fabricate la comandă în funcție de 
dimensiunea specificată. Totodată trebuie precizat 
și tipul de material ce urmează a fi prelucrat.

Pentru role din profil obișnuit trebuie precizat 
materialul și diametrul rolelor. 
Solicitați o ofertă.

Cod Articol: 
MK.RCS388-Material-Diametru

Preț - PRM 40 FH: 379€ set (Preț informativ)

Preț - PRM 50 FH: 379€ set (Preț informativ)

Preț - PRM 60 FH: 890€ set (Preț informativ)

K10
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Alte programe disponibile: www.stuermer-machines.com
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