
Wyjątkowe rozwiązania dla producentów blach

ULTRA® QCTTM

Głowica rewolwerowa z szybką
zmianą narzędzi

Stacja A
Stacja B

System narzędziowy The Mate Ultra® QCT™ 
zgłoszono do opatentowania.
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[Wymiary w calach (mm)]

SYSTEM NARZĘDZIOWY ULTRA®
 QCT TM THICK TURRET 

STACJI 1/2'' A ORAZ 1-1/4'' B

. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z przedstawicielem Mate 
Przedstawiciela Mate można znaleźć na stronie www.amatex.com.pl

SZYBKA ZMIANA NARZĘDZI
Dzięki trwałej, opatentowanej konstrukcji narzędzia wkładkowe Mate Precision Tooling’s Ultra® 
QCT™ wynoszą wykrawanie na wyższy poziom! Dzięki zastosowaniu mechanizmu mocującego 
wkładkę stempla bez konieczności używania narzędzi oraz super wytrzymałych wkładek stempla 
ze stali M4PM™ będziesz mógł pracować szybciej i oszczędniej.

ŁATWE USTAWIANIE I KONSERWCJA. BEZ NARZĘDZI!
Ultra® QCT™ zaprojektowano tak, aby zminimalizować wysiłek i wydłużyć czas pracy maszyny. 
Stosowanie narzędzi przy wymianie wkładek stempli nie jest potrzebne, zatem nie mogą się one 
zepsuć ani zgubić. Wystarczy otworzyć wytrzymały zatrzask, aby wyjąć wkładkę stempla i założyć 
nową na jej miejsce. To naprawdę tak proste! Konserwacja to również prosta sprawa. Wystarczy 
sprężone powietrze, żeby usunąć brud bez ryzyka uszkodzenia czegokolwiek.

WYTRZYMAŁE ROZWIĄZANIE, LEPSZE DZIAŁANIE 
Wkładki stempli w Ultra® QCT™ wykonane są ze stali M4PM™, która jest produktem 
zastrzeżonym firmy Mate - jest to najtrwalsza stal w branży. Wynoszący 19,56 mm naddatku 
na ostrzenie jest dłuższy niż w standardowych stemplach, co gwarantuje dłuższe działanie. 
Pin / kołek ustalający wkładkę stempla umiejscowiony jest na jego obwodzie, co daje lepszą 
kontrolę ustawienia kątów. Dzięki temu, że średnica zewnętrzna wkładki stempla przylega do 
średnicy wewnętrznej prowadzenia stempla, cały zespół narzędzia jest doskonale prowadzony.

SOLIDNA BUDOWA
Adapter stempla wykonano ze stali szybkotnącej i standardowo pokryto opatentowaną przez Mate 
powłoką nowej generacji SuperMax™, która wydłuża żywotność narzędzia. Aby zagwarantować 
użytkownikom wytrzymałość, Ultra® QCT™ przeszło intensywne testy u klientów.

PROSTOTA
Dzięki Ultra® QCT™ przechowywanie narzędzi staje się prostsza. Zarówno do kształtów okrągłych jak i pozostałych wystarczy jeden adapter stempla. Ultra® QCT™ 
pracuje ze wszystkimi istniejącymi systemami, takimi jak UltraTEC®, Ultra XT™ i Ultra® Fully Guided, nie ma więc potrzeby kupowania specjalnych lub dedykowa-
nych systemów (kanistrów i prowadzeń stempli).Wkładki stempli zajmują ponadto mniej miejsca niż standardowe stemple i wykonane są z mniejszej ilości materiału.

Opatentowana konstrukcja,
trwałość i łatwa konserwacja

Adapter stempla wykonano z trwałego materiału 
i pokryto powłoką SuperMax™

dla dłuższego działania

Wkładka stempla wykonana 
z trwałej stali narzędziowej  M4PM™

Większy naddatek na ostrzenie
niż w standardowych stemplach 

dla dłuższego działania
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Montaż wkładki stempla bez narzędzi
jest prosty i intuicyjny

Pełna kompatybilność 
ze standardowym systemem Ultra®

Jeden adapter stempla dla kształtów okrągłych
i pozostałych ułatwia przechowywanie

Pin / kołek ustalający przytwierdzony
przy obwodzie narzędzia a nie na środku,
co lepiej pozwala kontrolować kątowość

Oszczędność: materiału z któego jest wykonana
wkładka stempla i miejsca do jego przechowywania
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