ProTech SpT představuje:

MATE SOLUTION
EFEKTIVNÍ VÝROBNÍ POSTUPY S NÁSTROJI MATE

VERSADIE™
VLOŽKOVÁ DĚLENÁ MATRICE TYPU THICK TURRET
Matrice typu clamp clearing jsou potřeba, pokud se má při práci využít co největší část plechu. Schopnost
vysekávat co nejblíže k upínkám snižuje jak náklady na materiál, tak objem odpadu.
Matrice Mate Versadie™ přináší zcela novou úroveň clamp clearing, a to díky několika unikátním konstrukčním vlastnostem.
Zaprvé není nutné vyměňovat celou matrici, protože disponuje výměnnými vložkami. Zadruhé, vložky matrice Versadie jsou
konstruovány tak, aby dovolovaly pracovat s největšími délkami, které jsou momentálně v tomto odvětví k dispozici, což v praxi
znamená až 115,8 mm pro stanice E a 90,42 mm pro stanice D.
Díky minimální toleranci mezi držákem a vložkou má matrice Versadie celkově vysokou kvalitu. Dělicí vložka je vyrobena z
práškové nástrojové oceli MPM82, která je zárukou vysoké kvality a životnosti. Tato prášková ocel byla vyvinuta pro použití v
prostředích s vysokými nároky na výkonnost, vyniká univerzálností a slibuje velmi dobrý poměr ceny a výkonu.

NÁSTROJOVÁ OCEL MPM82 NABÍZÍ:
•

Pevnější matrice, které obstojí v těch nejnáročnějšíc vysekávacích 	
operacích

•

Ostřejší sečné hrany matrice.

• 	

Zvýšení využití strojního času

• 	

Obecné snížení nákladů na nástroje

•

Obecné snížení výrobních nákladů

Pro dosažení maximální životnosti je možné tělo matrice po nabroušení matričních vložek podložit podložkami. Nejsou zapotřebí žádné speciální podložky, stačí použít standardní podložky pro
thick turret matrice.
VLOŽKA MATRICE
•

Speciální nástrojová ocel MPM82 zaručuje vysoký výkon
i dlouhou životnost

•

Metrické rozměry:

		Stanice D: délka až 90,42 mm
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Stanice E: délka až 115,82 mm

•

Šířka až 12,93 mm

•

Mate SlugFree® design

ProTech Spt s.r.o.
MATE SOLUTION

TĚLO MATRICE
•

Nárazu odolná nástrojová ocel S7

PODLOŽKY
Stanice D: balíček 3ks od každého rozměru: 0,40; 0,80; 1,20 mm
Stanice E: balíček 3ks od každého rozměru: 0,40; 0,80; 1,20 mm

ČÍSLA DÍLŮ
MATE02223
MATE02225
D8AQ_A
D8AR_A
MSAD
MSAE 		

Sestava těla matrice pro stanici D
Sestava těla matrice pro stanici E
Dělená vložka pro stanici D
Dělená vložka pro stanici E
Podložky pro D stanici (balíček 9ks)
Podložky pro E stanici (balíček 9ks)

DOSTUPNÉ TVARY
STANDARDNÍ
Obdélník
Ovál
Dvojité D
SPECIÁLNÍ
(pro přesné specifikace nás kontaktuje)

V případě zájmu o nástroje Mate či další informace nás neváhejte kontaktovat:
ProTech SpT s.r.o.
Brigádnická 1646
28802 Nymburk
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Tel.:
+420 325 512 685
E-mail: 	 info@protech-spt.cz
www.protech-spt.cz

