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PROMOCJA  NA UCHWYTY
STEMPLI WKŁADEK  
MATE NEXT™

2018
Biuletyn Produktu

ZAUFANIE JAKOŚĆ  OBSŁUGA  ROZWIĄZANIAI I I

- wyłączny dystrybutor MATE Precision Tooling w Polsce

Amatex Sp. z o.o. 
ul. Kostrzyńska 36  02-979 Warszawa

Tel.: 22 379 44 00 Fax: +48 22 379 44 90
www.amatex.com.pl

Uzyskaj 

dodatkowy 

rabat 

na uchwyty!



SYSTEM WKŁADEK MATE NEXT™

Uchwyty systemu wkładkowego NEXT™, 
ze zintegrowanym układem funkcji precyzyjnego 
dostosowania i mocowania śruby, 
wymienne wkładki stempli, dla szybszej
i dokładniejszej konfiguracji narzędzi

Size 40 0.031(0.80) do 1.575(40.00)

Size 76 1.576(40.01) do 3.000(76.20)
Dostępne podkładki 

pod stemple, 
o precyzyjnie gładkiej 

powierzchni, umożliwiają 
wkładce stempla NEXT™ 
powrócić do oryginalnej 

długości po zeszlifowaniu 
0.118 (3.00).

M4PM™ od 0.031(0.80) do 1.181(30.00) M2
HSS od 1.182(30.01) do 3.000(76.20)       
Stal szybkotnąca (HSS) wkładek stempli NEXT™ 
zapewnia doskonałą odporność na  ścieranie, 
aby wydłużyć okres między szlifowaniem.

Ściągacze poliuretanowe Push-on, 
dla rozmiarów wkładek Size 40, 
zapewniają dobrą współpracę z matrycą, 
nie znacząc blachy. Idealne do wykrawania 
materiałów miękkich i blach dekoracyjnych.

Ściągacze wykonane ze stali o wyższej 
wytrzymałości

Wysoko odporny na ścieranie materiał matrycy, 
nadaje wyjątkową trwałość narzędzia. 

®Opcjonalnie dostępna matrycy Slug Free

   System wkładek Mate NEXT™ 
   Super jakość!

Wkładki ze stali szybkotnącej zapewniają wyjątkową 
odporność na ścieranie krawędzi. Wkładki z M4PM™ 
w rozmiarze od 0.031-1.181 (0.80-30.00) zapewniają 
jak najdłuższą pracę pomiędzy szlifowaniem. 
Ponadto, poprzez zainstalowanie podkładki, 
po wcześniejszym zeszlifowaniu stempla o 0.118 (3.00), 
wraca on do oryginalnego wymiaru, co nie wymaga 
jego wymiany. Powoduje to, że jedna wkładka stempla 
jest tak samo trwała jak kilka standardowych stempli. 

Wykres po prawej demonstruje rzeczywiste koszty 
wkładek systemu narzędziowego NEXT™ z Mate.

Liczba narzędzi standardowych
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System Standardowy

System NEXT™

Oszczędność kosztów

Moment Obrotowy (Użycie klucza – zalecany moment obrotowy) 
6 mm NEXT ™ Nakrętka Uchwytu – 288 in-lbs (22 N-m)

 Pozycja 
wstępna

Widok z góry

90  stopni

Promocja ważna od 15.11 - 19.12.2018 lub do wyczerpania zapasów.


