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LongLife™ Nástrojový
Systém Pro Stroje Typu Trumpf
Nástrojový systém LongLife™ pro stroje s nástroji typu Trumpf, je navržen tak, aby
Vám přinesl mimořádný užitek kombinací výměnných razníků a matric z velmi kvalitní
oceli, společně s robustními držáky razníků i matric.
To vše plně kompatibilní s originálními nástroji.
Mate LongLife™ přináší maximální efektivitu nákladů dělení materiálu.
Výměnné razníky
•

•
•

LongLife™ Premium M4PM™
vysokorychlostní ocel umožňuje
maximální interval mezi broušením a
zlepšuje kvalitu střihu
Je k dispozici ve dvou tvarech:
obdélník a ovál
Pět standardních metrických a
palcových rozměrů
5,00 x 56,00mm
5,00 x 76,00mm
.200 x 2.000 palců
.200 x 2.900 palců
.200 x 3.000 palců

•
•

Možnost povrchové úpravy
Maxima™
Plně kompatibilní s nástrojovým systémem Trumpf

Držáky razníků
•

•

LongLife™ umožňuje dva způsoby uchycení razníků (držáky razníků):
- základní stavěcí kroužek pro rychlé a precizní nastavení nástroje
- separátní heavy duty stavěcí kroužek (volitelné), který dovoluje flexibilní manuální
nastavení
Možné kombinovat s konvenčními stěrači nástrojů

Výměnné matrice
•
•
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Premium M4PM™ vysokorychlostní ocel umožňuje vysokou odolnost povrchu a výjimečnou
pevnost matrice.
Pět standardních metrických a palcových rozměrů
5,00 x 56,00mm
5,00 x 76,20mm
.200 x 2.000 palců
.200 x 2.900 palců
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.200 x 3.000 palců

•
•

11 oddělených střižných vůlí
Plně kompatibilní s nástrojovým systémem Trumpf

Držáky matric
• Výhoda precizní orientace
• Obsahuje úplnou sadu podložek ve dvou tloušťkách
• Dvě velikosti:
.200 x 2.000(5,00 x 56,00)
.200 x 2.900 nebo 3.000(5,00 x 76,20)

Klíč objednávek
VÝMĚNNÉ RAZNÍKY
PPDS*A0500M5600
PPDS*A0500M7620
PPDS*A0200X2000
PPDS*A0200X2900
PPDS*A0200X3000

mm- 5,00 x 56,00mm
mm- 5,00 x 76,20mm
palce- .200 x 2.000 in.
palce- .200 x 2.900 in.
palce- .200 x 3.000 in.

DRŽÁK RAZNÍKU
PPD2HA
PPD2HAVANTF

bez stavěcího kroužku
se stavěcím kroužkem

VÝMĚNNÉ MATRICE
DPDS1_0500M5600
DPDS1_0500M7620
DPDS1_0200X2000
DPDS1_0200X2900
DPDS1_0200X3000

mm- 5,00 x 5,00mm
mm- 5,00 x 76,20mm
palce- .200 x 2.000 in.
palce- .200 x 2.900 in.
palce- .200 x 3.000 in.

DRŽÁK MATRICE
DPD2H056
DPD2H076

pro .200 x 2.000(5,00x56,00)
pro .200 x 2.900 nebo
3.000(5,00x76,20)

PODLOŽKY
MATE01326
MATE01327
MATE01328
MATE01329

5,00 x 56,00 .012(0.30mm)
5,00 x 56,00 .020(0.51mm)
5,00 x 76,20 .012(0.30mm)
5,00 x 76,20 .020(0.51mm)

VOLITELNÉ
Maxima™ povrchová úprava
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