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PROMOCJA NA OBUDOWY MATE LONGLIFE™!

Całkowicie zgodne z OEM narzędzie LongLife to rynkowe narzędzie 

rozcinające, w którym wykorzystano stal narzędziową M4PM™. 

Stal narzędziowa M4PM zapewnia najwyższe parametry narzędzia 

oraz doskonałą odporność na ścieranie i podwyższoną wytrzymałość, 

co skutkuje wyższą jakością wykrawanych części i wydłużoną żywotnością.

Narzędzie LongLife firmy Mate składa się 

z następujących komponentów o tych zaletach:

System narzędzia rozcinającego LongLife™ 

firmy Mate do pras wykrawających CNC w stylu Trumpf

Wkłady stempla
Wyprodukowane ze stali narzędziowej M4PM

Dostępne w czterech kształtach: prostokąta, owalu, trapezu i jaskółczego ogona

Dostępne różne rozmiary calowe i metryczne od 0,787 (19,00 mm) do 3,00 (76,20 mm)

Dostępne z powłokami Maxima™ i SuperMax™

Uchwyt wkładki stempla
Do wyboru są dwa dostępne typy uchwytów do wkładek stempla

• Szybka konfiguracja z integralnym pierścieniem wyrównującym do szybkiej i precyzyjnej konfiguracji narzędzia

• Jeśli potrzebujesz elastyczności ręcznego ustawiania kąta, użyj uchwytu z wkładem, 

   wymagającego pierścienia wyrównującego o podwyższonej wytrzymałości

Każdy z uchwytów stempla LongLife firmy Mate pracuje z konwencjonalnymi zdzierakami maszyny.

Wkładki matrycy

Wykonane ze stali narzędziowej M4PM dla zapewnienia wyjątkowej wytrzymałości matrycy i dużej odporności na ścieranie

Dostępne w formie jedno i dwuczęściowej

Dostępne w czterech kształtach: prostokąta, owalu, trapezu i jaskółczego ogona

Dostępne różne rozmiary calowe i metryczne od 0,787 (19,98 mm) do 3,00 (76,20 mm)

Dostępne z 11 różnymi standardowymi lub określonymi przez klienta luzami matrycy

Uchwyt wkładek matrycy

Wyróżniają się precyzyjną orientacją

Wkładki matrycowe są montowane w jednym z dwóch uchwytów matryc:

• Wkładki o długości 2,205 (56,00 mm)

• Wkładki 3,000 (76,20 mm)

Precyzyjna orientacja kątowa w zakresie 0 i 90 stopni zapewnia maksymalną elastyczność.

Promocja ważna od 15.11 - 19.12.2018 lub do wyczerpania zapasów.

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM INŻYNIEREM SPRZEDAŻY CELEM UZYSKANIA SZCZEGÓŁÓW PROMOCJI


