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SSD, SMD, CD
Podpory dystansowe do tłocznika 
Support for die

K/4
K/5

ALO, ER, EW
Przenośnik wibracyjny, pneumatyczny 
Linear pneumatic transporter

K/6 -
K/9

EZ
Blacha na rynny zsypowe 
Metal sheet for tray

K/9

TPE
Przenośnik wibracyjny, elektryczny 
Linear electrical transporter

K/10 -
K/11

NAP
Przenośnik taśmowy 
Conveyor belt

K/12

PR
Szyna rolkowa 
Roll conveyor

K/13

PT, PV
Rolka transportowa 
Transport roller

K/13

CRU 
Listwa transportowa 
Transport fence

K/13

K0760, K0762, K0763
Kulkowy element transportowy 
Ball rollers

K/14 - 
K/15

MLK, MLR
Podnośnik mechaniczny 
Mechanical die lifters

K/16

HLK, HLR
Podnośnik hydrauliczny 
Hydraulic die lifters

K/17

OPTIMA
Systemy mocowania narzędzi 
Clamp systems

K/18 - 
K/19

ROLL
Moduł gnacy 
Bending unit

K/20

DEM
Demagnetyzer 
Demagnetizer

K/21

PRECISA
Pasta do tuszowania tłoczników 
Engineer’s blue paste

K/21

HAS
Taśmy i folie precyzyjne
Precision thickness gauge strip & foil

K/22 -
K/23

LY 300
Urządzenie do ciecia i szlifowania
Cutting and griding machine

K/24

ROLLBLOCK
System bezpiecznego magazynowania 
kręgów 
Coils safety storage

K/25

ROLLCRADLE
System bezpiecznego magazynowania 
kręgów 
Coils safety storage

K/26

COILTRAY, COILTRAY-S
System bezpiecznego magazynowania 
wąskich kręgów 
Coils safety storage

K/27-
K/28

COILCARRIES
System międzyoperacyjnego  
przechowywania kręgów 
Coils safety storage

K/29

COILMAT
Mata ociekowa do magazynowania 
kregów
Mat for coil storage

K/29

STORAGEBEAMS 
Belki do magazynowania tłoczników i płyt 
stalowych 
Sheet metal packs safety storage

K/30

TWO
Podkładki pod tłocznik 
Die-set ground beam
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Podpory dystansowe do tłocznika - SSD
Support for die - SSD

Opis: Zaprojektowane i stworzone do przechowywania i transportu tłoczników. Po ich zamocowaniu 
narzędzie pozostaje w pozycji otwartej. W ten sposób unikamy nadmiernego przeciążenia sprężyn 
i cylindrów azotowych. Produkty posiadają certyfikat CE.
Model SSD jest zazwyczaj montowany między słup i tuleję, natomiast model SMD wymaga zastosowania elementu 
dystansowego. Oba modele mogą być mocowane do narzędzia za pomocą zawiasu CD.

Description: Built and designed for the storage and transport of the die. This type of product is necessary to distance tool parts. In this 
way the springs and the cylinders are not over-loaded. CE certified.

Właściwości: -  zrównoważenie tłocznika
-  zmniejszenie liczby uszkodzeń narzędzia
-  możliwość regulacji wysokości
-  najwyższej jakości materiały
-  proste użytkowanie i konserwacja
-  deformacja zamiast rozerwania sprężyny

Features: -  balance of the die.
-  reduction of damage during maintenance.
-  high quality materials
-  easy maintenance
-  no explosion but deformation

Nr katalogowy
Item no. A B H H2 H3 C Y

Obciążenie na 
jednostkę 

Capacity per unit

SSD-15 15,2 14,8
12 32 32

25
5 2500 daN

SSD-16 16,2 15,8 26

SSD-18 18,2 17,8

12 32 32

29

7 2700 daNSSD-19 19,2 18,8 30

SSD-20 20,2 19,8 31

SSD-24 24,2 23,8
12 34 34

36
7 3600 daN

SSD-25 25,2 24,8 37

SSD-30 30,2 29,8
12 36 36

44
7 4500 daN

SSD-32 32,2 31,8 46

SSD-38 38,2 37,8

12 42 42

54

6,8 6000 daNSSD-40 40,2 39,8 56

SSD-42 42,2 41,8 58

SSD-48 48,2 47,8

12 48 48

66

8,6 7500 daNSSD-50 50,2 49,8 68

SSD-52 52,2 51,8 70

SSD-60 60,2 59,8
12 52 52

79
8,6 9400 daN

SSD-63 63,2 62,8 82

SSD-80 80,2 79,8 14 54 54 102 8,6 12000 daN

SSD-100 100,2 99,8 16 56 56 123 8,6 15000 daN

SSD-125 125,2 124,8 16 56 56 150 8,6 18000 daN
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Możliwość regulacji wysokości.
Thicknesses to adjust heights.

Gwint: opcjonalnie,
na specjalne zamówienie.

Thread: optional, to be
requested during order.

Skok
Stroke

Ø A

H
m
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0.

5
+ -

Ø B
0.25+-

E

Y

Element dystansowy
Spacer

Podpory dystansowe do tłocznika - SMD, CD
Support for die - SMD, CD

Nr katalogowy
Item no. A B

Maks. 
skok
Max 

stroke

H min E Y
Obciążenie na 

jednostkę 
Capacity per unit

SMD-40 60 39,8 10 83,5 M8 6,8 6000 daN

SMD-50 71,5 49,8 10 97,5 M10 8,6 7500 daN

SMD-63 85,5 62,8 10 103,5 M10 8,6 9400 daN

SMD-80 105,5 79,8 10 105,5 M10 8,6 12000 daN

SMD-100 128 99,8 10 107,5 M10 8,6 15000 daN

SMD-125 154 124,8 10 107,5 M10 8,6 18000 daN

Nr katalogowy
Item no. A B C D E F G

CD-40 39,8 86 55 15 19 34,5 48

CD-50 49,8 97 70 15 25 44,5 56

CD-63 62,8 106 80 15 30 49,5 59,5

CD-80 79,8 140 105 15 40 69,5 73

CD-100 99,8 156 125 15 50 79,5 81,5

CD-125 124,8 183 150 15 70 99,5 94,5

Możliwość regulacji wysokości.
Thicknesses to adjust heights.

Gwint: opcjonalnie,
na specjalne zamówienie.

Thread: optional, to be
requested during order.
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Możliwość regulacji wysokości.
Thicknesses to adjust heights.

Gwint: opcjonalnie,
na specjalne zamówienie.

Thread: optional, to be
requested during order.
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Możliwość regulacji wysokości.
Thicknesses to adjust heights.

Gwint: opcjonalnie,
na specjalne zamówienie.

Thread: optional, to be
requested during order.
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Podpora SMD
Support SMD

Zawias CD
Hinge CD
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Przenośnik wibracyjny, pneumatyczny - ALO
Linear pneumatic transporter - ALO

Nr katalogowy
Item no. A B C D E F H

max
I P Q

max
R S T

ALO-5 90 90 29 20 72 45 83 Ø8,5 58 18° 36 56 180

ALO-10 90 90 52 35 72 45 105 Ø9 60 20° 36 56 175

ALO-25 100 106 63 36 82 55 125 Ø9 70 20° 44 62 190

ALO-50 120 120 72 46 102 96 140 Ø9 96 20° 56 70 220

Nr katalogowy
Item no.

Zasilanie
Feeding

Ciśnienie
Pressure

(bar)

Maksymalny 
skok tłoka

Max. piston 
stroke

Minimalne 
nachylenie 

Min. mounting 
inclination

Obciążenie 
maksymalne

Max load
(kg)

ALO-5 powietrze/air od 2 do 5 20 3° 5

ALO-10 powietrze/air od 2 do 5 35 3° 10

ALO-25 powietrze/air od 2 do 5 36 3° 25

ALO-50 powietrze/air od 2 do 5 46 3° 50

Uwaga:  Zasilać powietrzem naolejonym. Brak smarowania może doprowadzić do uszkodzenia przenośnika! 
Remark: Feed air with oil. Lack of lubrication can cause damage to the transporter!

Materiał/Material: stal czerniona / black coating steel

Zasilanie/Feeding: powietrze 2-5bar / air 2-5bar
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Nr katalogowy
Item no. A B C D E F G H I L T

EW060-A 306 281 25 82 25 115 115 70 90 M6 Ø9

EW070-A 410 390 20 92 20 160 160 95 120 M8 Ø11

EW080-A 513 490 23 92 23 210 210 135 160 M8 Ø11 
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min max min max min max min max

EW060-A powietrze/air 4 6 5 20 16 78 8 0,05 300

EW070-A powietrze/air 5 7 6 20 22 80 17 0,5 600

EW080-A powietrze/air 5 7 6 20 25 85 20 0,5 600

Zastosowanie:
Application:

Przenośniki wibracyjne firmy Eurotools służą do transportowania produktu finalnego, półproduktów i odpadów (broków).
Eurotools linear pneumatic transporter is designed for evacuation and removal of final product, scrap or raw materials.

Właściwości: - jako jedyne umożliwiają przenoszenie materiału „pod górę” (max. wznios 6º), 
- całkowicie bezobsługowe,
- zasilane powietrzem,
- max. prędkość 20 m/min,
- max. obciążenie do 20kg (E0080-A).

Przenośnik wibracyjny, pneumatyczny - EW
Linear pneumatic transporter - EW

Features: - it’s the only pneumatic transporter that works even
  in upwards slope (max inclination: 6°)
- no need of lubricants and maintenance
- operated with air only 
- max evacuation speed.: 20 meters per minute
- max load:  20 kg (mod. E0080-A).

Części zamienne do przenośników EW
Spare parts for EW transporter

Przenośnik
Transporter

Typ sprężyny
Spring type

Typ membrany
Membrane type

EW060-A EWS-01 EWM-01

EW070-A EWS-01 EWM-02

EW080-A EWS-01 EWM-03

Sprężyna / Spring EWS

Membrana / Membrane EWM
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Przenośnik wibracyjny, pneumatyczny - ER
Linear pneumatic transporter - ER

Nr katalogowy
Item no. a b c d d1 d2 e f g h i j k l l1 m n p r s t u w

ER 3 16 44 38 9 14 R 1/8” 70 70 70 14 12 12,6 49 128 95 41 39 48 38 10 5 19 80

ER 5 16 60 48 9 14 R 1/4” 100 82 80 15 12 19,7 60 155 118 42,5 53,5 65 55 12 8 27 90

ER 7 16 80 64 9 14 R 1/4” 122 104 100 15 12 19,7 60 158 118 47 49 88 78 14 9 36 100

ER 9 22 92 75 11 18 R 3/8” 150 130 125 20 14 23,7 65 183 130 53 55 107 95 18 11 48 120

Nr katalogowy
Item no.

Zasilanie
Feeding

Ciśnienie
Pressure

(bar)

Maksymalny 
skok tłoka

Max. piston 
stroke

Minimalne 
nachylenie 

Min. mounting 
inclination

Obciążenie 
maksymalne

Max load
(kg)

ER 3 powietrze/air od 4 do 6 30 6º 6

ER 5 powietrze/air od 4 do 6 33 6º 14

ER 7 powietrze/air od 4 do 6 20 6º 36

ER 9 powietrze/air od 4 do 6 28 6º 56

Materiał/Material: stal czerniona / black coating steel

Zasilanie/Feeding: powietrze 4 ÷ 6 bar / air 4 ÷ 6 bar

Uwaga:  Zasilać powietrzem naolejonym. Brak smarowania może doprowadzić do uszkodzenia przenośnika! 
Remark: Feed air with oil. Lack of lubrication can cause damage to the transporter!
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Przenośnik wibracyjny, pneumatyczny - ER
Linear pneumatic transporter - ER

Zastosowanie:
Application:

rynny, zsuwnie do tłoczników i wykrojników, przeznaczone 
do transportu detali i odpadów.
tray to press tool and punching die, in detail transport

Materiał/Material: stal nierdzewna, łezkowana / slide stainless steel

Nr katalogowy
Item no.

Grubość
Sheet gauge

Szerokość
Width

Długość
Length

EZ-081225 0,8 1250 2500

EZ-151225 1,5 1250 2500

Grubość:
Sheet gauge:

0,8mm - do lekkich obciążeń / 0,8mm - light duty
1,5mm - do wysokich obciążeń / 1,5mm - heavy duty

Blacha na rynny - EZ
Metal sheet for tray - EZ

Rys. 1. Przykład zabudowy przenośnika
             Mounting example

Rys. 2. Przykład zastosowania i odprowadzania odpadów przy perforacji
             Example of use and removal of waste at the perforation

Rynna wykonana z blachy nierdzewnej - EZ
Tray made of stainless steel - EZ Przenośnik

Transporter

Śruby mocujące
Mounting screws

Podpora łożyskowana
Bearing support
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Opis: Napędzany elektrycznie przenośnik beztaśmowy pozwala w skuteczny i tani sposób rozwiązać problem odprowadzania 
odpadów dzięki liniowym, rytmicznym ruchom. Nie wymaga zasilania sprężonym powietrzem ani konserwacji. Brak 
kosztów wymiany taśm i rolek w przeciwieństwie do tradycyjnych przenośników. Wystarczy zainstalować przenośnik 
niskoprofilowy pod urządzeniem, aby zapomnieć o problemach z usuwaniem wyprasek, wiórów stalowych i innych 
odpadów. Jeden przenośnik może napędzać wiele rynien zsypowych. Przenośniki tego typu znajdują również szerokie 
zastosowanie na liniach montażowych.

Przenośnik wibracyjny, elektryczny - TPE
Linear electrical transporter - TPE

Description: An electrical driven beltless conveyor that solves scrap & parts removal problems efficiently and inexpensively with a 
linear, hythmic tray motion. No air, no maintenance, no replacement costs of belts & rollers as with conventional conveyors. 
Just install the low profile Transporter under your tool and problems with slugs, steel shavings, and scrap disappear. One 
transporter can drive multiple trays. The Transporter can also be used in assembly-type operations.

Advantages of linear electric transporter
maintenance free - moving parts in sealed oil bath• 
electrical driven – Saving up to 95% on energy • 
compact design – easy to fit in any application• 
cost saving – no compressed air needed• 
very low noise – less 60dB• 
strong at starting up phase• 
flexible, fast and easy change-overs• 
easy & safe handling, operated outside security zones • 
or at press control
better working environment – no oil mist• 
standard overload protection• 
compact High Torque Long Life Motor• 
movement Sensor to protect tool, die, press• 
the “GREEN” solution• 

Zalety elektrycznych przenośników wibracyjnych:
bezobsługowe - części ruchome w zamkniętej wannie olejowej• 
napęd elektryczny o mocy 100 ÷ 500W - oszczędność do 95% energii• 
kompaktowa konstrukcja - łatwy w montażu w dowolnej aplikacji• 
ograniczenie kosztów - praca bez sprężonego powietrza • 
bardzo niski poziom hałasu <60dB• 
duża moc w fazie rozruchu• 
szybkie i łatwe dostosowanie układu zsypowego podczas przezbrajania • 
narzędzi
montaż i obsługa przenośnika poza strefą bezpieczeństwa prasy• 
lepsze warunki pracy - bez mgły olejowej• 
zabezpieczenie przed przeciążeniem w standardzie• 
kompaktowy silnik o dużym momencie• 
czujnik ruchu, dla ochrony narzędzia i prasy• 
„GREEN solution”• 
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TPE-15 TPE-100

Kontroler / Controller
Stosowany do zdalnego sterowania przenośnikiem (start/stop)
Kabel zasilający o długości 1,5m zaopatrzony we wtyk umożliwiający szybkie odłączenie przenośnikami.

Remote control of one transporter at a time (start/stop)
Easy connector for fast connection/disconnection to transporters
Standard 1.5 m cable

Przenośnik wibracyjny, elektryczny - TPE
Linear electrical transporter - TPE

Maksymalne obciążenie 15 kg

Maksymalna waga rynny 3 kg

Skok 19 mm

Szybkość podawania 4 ÷ 8 m/min

Poziom głośności 55 dB

Moc silnika 0,1 kW

Zasilanie 240 V

Waga 6 kg

Wymiary 118x386x87 mm

Maksymalne obciążenie 100 kg

Maksymalna waga rynny 35 kg

Skok 16 mm

Szybkość podawania 8 ÷ 10 m/min

Poziom głośności 62 dB

Moc silnika 0,5 kW

Zasilanie 400 V

Waga 31 kg

Wymiary 218x213x103 mm

TPE-100
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Pozycja silnika
Motor position

Typ silnika
Motor type C D E F Prędkość taśmy

Belt speed
BOX-25 180 300 65 130 5,8 ÷ 11,7 m/min

BOX-30 195 310 70 130 4,4 ÷ 11,7 m/min

BOX-40 200 325 70 150 4,4 ÷ 8,8 m/min

Zastosowanie:
Application:

Przenośnik taśmowy do transportu materiałów, zasilany elektrycznie.
Material convey System through a belt driven by electric force.

Materiał taśmy:
Belt material:

Poliuretan
Polyurethane

A B
500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

30 - 50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

75 - 100 ● ● ● ● ● ● ● ●● ●● ●● ●●

125 - 150 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

175 - 200 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●● ●●● ●●●

225 - 250 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●

275 - 300 ●● ●● ●● ●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●

350 - 400 ●● ●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●

450 - 500 ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●

550 - 600 ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
● = BOX25,  ●● = BOX30,  ●●● = BOX40

Sposób zamawiania: Kod prznośnika - NAP-
Szerokość -          200
Długość -                  1500
Pozycja silnika -                           1
Prędkość stała -                              VF
Wyłącznik -                                    I
Nr katalogowy - NAP-200-1500-1-VF-I

How to order: Code - NAP-
Width -          200
Lenght -                  1500
Motor position -                           1
Fixed speed -                              VF
Swith -                                    I
Item no. - NAP-200-1500-1-VF-I

Przenośnik taśmowy - NAP
Conveyor belt - NAP

Prędkoś taśmy / Belt speed:
VF - stała prędkość / fixed speed
VV - regulowana prędkość / adjustable speed
VR - na zamówienie / on request

Wyłącznik / Switch:
Opcjonalnie na specjalne zamówienie
Optional, on special request
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Nr katalogowy
Item no.

Długość
Length

Max. obciążenie(kg)
Max load

Rozstaw rolek
Roll spacing

PR - 2060 2000 30 60

PR - 2080 2000 30 80

* - istnieje możliwość wykonania rozstawu wg specyfikacji klienta
    spacing can be made to customer specification

Nr katalogowy
Item no. d

PV - 4815 6,1

PT - 4815 8,1

Materiał/Material: Stal ocynkowana / Galvanized steel

Materiał/Material: Szyna ze stali ocynkowanej / Rail, galvanized steel
Rolki ze stali ocynkowanej, łożyskowane / Roll, galvanized steel and bearing

Zastosowanie:
Application:

Podawanie, transport blach w liniach wykrawających, magazyny przepływowe
Feeding,  sheet transport in punching line

Szyna rolkowa - PR
Roll conveyor - PR

Rolka transportowa- PT, PV
Transport roll - PT, PV

Listwa transportowa - CRU
Transport fence - CRU

Nr katalogowy
Item no.

CRU - 35750

Łożysko kulkowe / Ball bearing
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Kulkowy element transportowy z obudową stalową - K0760
Ball rollers with steel housing - K0760

H
1 

±0
,3

Kula obciążeniowa
Load ball

Kula nośna
Bearing balls

Nr katalogowy
Item no.

Typ
Type DK D D1 H H1 H2

Nośność
Base load

(N)

Ciężar
Weight

(kg)
K0760.115 B 15,8 24 ±0,065 31 21 9,5 2,8  600 0,043

K0760.122 B 22,2 36 ±0,080 45 30 9,8 2,8 1600 0,132

K0760.130 B 30 45 ±0,080 55 37 13,8 4 3000 0,278

K0760.145 B 44,5 62 ±0,095 75 53,5 19 4 6100 0,725

K0760.215 C 15,8 24 ±0,065 31 21 9,5 2,8  600 0,043

K0760.222 C 22,2 36 ±0,080 45 30 9,8 2,8 1600 0,132

K0760.230 C 30 45 ±0,080 55 37 13,8 4 3000 0,278

K0760.245 C 44,5 62 ±0,095 75 53,5 19 4 6100 0,725

K0760.315 D 15,8 24 ±0,065 31 21 9,5 2,8  380 0,043

K0760.322 D 22,2 36 ±0,080 45 30 9,8 2,8 1000 0,132

K0760.330 D 30 45 ±0,080 55 37 13,8 4 2000 0,278

Opis/Description: Kulowe elementy transportowe z obudową stalową posiadają uszczelkę 
chroniącą przed zanieczyszczeniem.
Ball rollers with steel housing have a felt seal to protect against dirt.

Materiał/Material: Stal ocynkowana lub stal nierdzewna / Galvanized steel or stainless steel

Typ / Type
B: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali / cap and housing galvanized, balls steel
C: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali nierdzewnej / cap and housing galvanized, balls stainless steel
D: pokrywa, obudowa i kule ze stali nierdzewnej / cap, housing and balls stainless steel

Kulkowe elementy transportowe
Ball rollers

Dzięki kulowym elementom transportowym różnego rodzaju przedmioty i materiały można w łatwy 
sposób przesuwać, obracać i transportować. Najlepiej sprawdzają się jednak jako elementy 
konstrukcyjne w systemach przenośnikowych, systemach doprowadzania, obrabiarkach oraz 
urządzeniach pakujących.
Kulowe elementy transportowe posiadają solidną obudowę z ułożyskowanym i utwardzanym gniazdem 
kulowym. Służy ono jako bieżnia toczna dla kul nośnych. Podczas obrotu kule nośne toczą się po 
gnieździe kulowym. Kulowe elementy transportowe są skonstruowane w taki sposób, że w każdym 
położeniu montażowym zapewniony jest precyzyjny ruch obrotowy przy zachowaniu wysokiej 
obciążalności. Nie wymagają częstej konserwacji; w niemal wszystkich wersjach są chronione przed 
zanieczyszczeniem za pomocą filcowej uszczelki nasączonej olejem.
Zalecana prędkość transportu wynosi 1 m/s. Podana nośność dotyczy każdego położenia montażowego 
i odnosi się do 106 obrotów kuli. W przypadku dłuższej eksploatacji przy prędkościach powyżej 1 m/s 
może dojść do podwyższenia temperatury oraz skrócenia okresu użytkowania, zwłaszcza w przypadku 
kul o średnicy od 60 do 90, w zależności od obciążenia.

Bulky goods can be easily pushed, turned and steered by using ball transfer units. The have best 
proven their worth as components in conveyor systems, machining lathes and packaging machines.
Ball transfer units have a steel housing with a bearingmounted, hardened ball cup. This serves as the 
track for a variety of smaller supporting balls. The supporting balls move with the rotation of the load ball 
on the ball cup. Ball transfer units are designed so that precise rolling and loadcarrying is guaranteed 
in all fitting positions. Ball transfer units are low maintenance and almost all variants are protected from 
dirt by an oilsoaked felt gasket.
The recommended c o nveyor speed is 1 m/sec. The specified load-carrying numbers apply to all 
fitting positions and relate to 106 revs of the load ball. The temperature can be expected to rise and 
the useful life reduce with longer term use at speeds in excess of 1 m/sec, particularly in balls 60 to 90 
in diameter.

Kula obciążeniowa
Load ball

Obudowa / Housing

Kula nośna
Supporting ball

Gniazdo kulowe / Balll cup

Kula obciążeniowa
Load ball

Obudowa / Housing

Kula nośna
Supporting ball

Gniazdo kulowe / Balll cup
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Kulkowy element transportowy z obudową stalową, sprężynujący - K0762
Ball rollers with steel housing and undersprung - K0762

Nr katalogowy
Item no.

Typ
Type DK D D1 H H1 H2

Siła początkowa
Initial force 

(N)

Siła końcowa 
Final force 

(N)

Ciężar
Weight

(kg)
K0762.122 B 22 39 50 ±0,100 51 18,5 13,6 730 860 0,3

K0762.130 B 30 48,2 62 ±0,125 70 24,4 17,7 1350 1600 0,6

K0762.145 B 45 66,5 85 ±0,150 100,5 36 24,2 2280 2770 1,6

K0762.222 C 22 39 50 ±0,100 51 18,5 13,6 730 860 0,3

K0762.230 C 30 48,2 62 ±0,125 70 24,4 17,7 1350 1600 0,6

K0762.245 C 45 66,5 85 ±0,150 100,5 36 24,2 2280 2770 1,6

Kulkowy element transportowy z masywną obudową stalową - K0763
Ball rollers with solid steel housing - K0763

Nr katalogowy
Item no.

Typ
Type

Nośność (N)
Base load

Ciężar (kg)
Weight

K0763.160 B 15000 3,8

K0763.260 C 10000 3,8

Kula obciążeniowa
Load ball

Kula nośna
Bearing balls

Kula obciążeniowa
Load ball

Kula nośna
Bearing balls

Opis/Description: Kulowe elementy transportowe sprężynujące umożliwiają równomierne rozłożenie obciążenia podczas 
transportu. W przypadku zastosowania w maszynach, np. w prasach do wykrawania, prasach krawędziowych 
itd., po zakończeniu procesu obróbki element ponownie sprężynuje i przedmiot obrabiany może zostać 
odprowadzony. Pod wpływem działania siły końcowej (N) kulka całkowicie się zagłębia. 
Undersprung ball rollers allow for even distribution of loads for goods with uneven surfaces.When used in 
machines such as punch presses and bend form machines the ball rollers spring back up after the forming 
process and the finished article can be rolled off. By the „End tension (N)” the ball has completely receded into 
the housing.

Materiał/Material: Stal ocynkowana / Galvanized steel

Typ / Type
B: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali / cap and housing galvanized, balls steel
C: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali nierdzewnej / cap and housing galvanized, balls stainless steel

Opis/Description: Kulowe elementy transportowe z solidną obudową stalową wytrzymują nawet w przypadku znacznego 
obciążenia udarowego oraz w ekstremalnych warunkach. Posiadają uszczelkę chroniącą przed 
zanieczyszczeniem. 
Ball rollers with solid housings remain functional even under heavy impact loads and extreme conditions. They 
have a felt seal to protect against dirt.

Materiał/Material: Stal ocynkowana / Galvanized steel

Typ / Type
B: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali / cap and housing galvanized, balls steel
C: pokrywa i obudowa ocynkowane, kule ze stali nierdzewnej / cap and housing galvanized, balls stainless steel
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Podnośnik mechaniczny - MLK, MLR
Mechanical die lifters - MLK, MLR

Wersje/Versions: MLK - z kulkami / with balls
Tłocznik może być przesuwany w dowolnym kierunku. Płyty tłocznika muszą mieć minimalną wytrzymałość na 
ściskanie równą 750N/mm2 (najlepiej: hartowane i szlifowane powierzchnie).
The die can be moved and positioned in any direction. The die plates should have a minimum pressure 
resistance of approx. 750 N/mm2 (ideal conditions: hardened and grinded surface or ledges).

MLR - z rolkami / with rollers
Tłocznik może być przesuwany liniowo wzdłuż rowków teowych.
The die can be moved and positioned linearly along the T-slot lay out.

Opis/Description: Stosowany do wymiany narzędzi na prasach. Listwy montowane są w parach do rowków 
teowych zgodnych z normą DIN 650 lub do prostokątnych rowków w stole prasy.  
Kulki lub rolki wystają powyżej powierzchni stołu. Skok realizowany jest poprzez sprężyny talerzowe. 
Przesuwanie i pozycjonowanie tłocznika wymaga niewielkiej siły. Kulki/rolki są wpychane z powrotem do stołu 
prasy pod wpływem nacisku jednostki mocującej lub łap mocujących na tłocznik.
For die change in forming presses. Used in pairs in T-slots according to DIN 650 or in rectangular slots in the 
machine bed. The balls and rollers are lifted over the table (bed) surface. This is achieved by disk springs. The 
die can be moved and positioned with low force. The balls / rollers are pushed back to the table / bed surface by 
the clamping force of the die.  

S
ko

k 
= 

2

Rowek teowy
T-slot DIN 650 B H T

Siła podnosząca (daN)
Lifting force (daN) N - Liczba wkładek podnoszących

N - Number of lifting inserts
kulka / ball rolka / roller

18 18 30 35 25 50

3;  4;  5;  6;  8;  10
22 22 38 40 40 80

28 28 48 45 63 125

36 36 61 50 100 200

Sposób zamawiania: Wersja - MLR-
Rowek teowy -          22-
N (liczba wkładek) -               10-
Głębokość rowka -                    39,1
Nr katalogowy - MLR-22-10-39,1

How to order: Version - MLR-
T-slot -          22-
N (number of inserts) -               10-
Depth of T-slot -                    39,1
Nr katalogowy - MLR-22-10-39,1
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Podnośnik hydrauliczny - HLK, HLR
Hydraulic die lifters - HLK, HLR

S
ko

k 
= 

2

Rowek teowy
T-slot DIN 650 B H T

Siła podnosząca (daN)
Lifting force (daN) N - Liczba wkładek podnoszących

N - Number of lifting inserts
kulka / ball rolka / roller

18 18 30 35 50 100 7; 9; 11;12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 31; 35; 40  

22 22 38 40 80 160 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 31; 35; 40

28 28 48 45 125 250 7; 9; 11;12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 31; 35; 40  

36 36 61 50 200 400 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 31; 35; 40

Sposób zamawiania: Wersja - HLR-
Rowek teowy -          22-
N (liczba wkładek) -               10-
Głębokość rowka -                    39,1
Nr katalogowy - HLR-22-10-39,1

How to order: Version - HLR-
T-slot -          22-
N (number of inserts) -               10-
Depth of T-slot -                    39,1
Nr katalogowy - HLR-22-10-39,1

Wersje/Versions: HLK - z kulkami / with balls
Tłocznik może być przesuwany w dowolnym kierunku. Płyty tłocznika muszą mieć minimalną wytrzymałość na 
ściskanie równą 750N/mm2 (najlepiej: hartowane i szlifowane powierzchnie).
The die can be moved and positioned in any direction. The die plates should have a minimum pressure 
resistance of approx. 750 N/mm2 (ideal conditions: hardened and grinded surface or ledges).

HLR - z rolkami / with rollers
Tłocznik może być przesuwany liniowo wzdłuż rowków teowych.
The die can be moved and positioned linearly along the T-slot lay out.

Opis/Description: Stosowany do wymiany narzędzi na prasach. Listwy montowane są w parach, a także w większej 
ilości do rowków teowych zgodnych z normą DIN 650 lub do prostokątnych rowków w stole prasy.  
Kulki lub rolki wystają powyżej powierzchni stołu. Skok realizowany jest poprzez ciśnienie hydrauliczne. 
Przesuwanie i pozycjonowanie tłocznika wymaga niewielkiej siły. Kulki/rolki są wpychane z powrotem do stołu 
prasy przez nacisk tłocznika.
Used in pairs (or more by using hydraulic versions) in T-slots according to DIN 650 or in rectangular slots in 
the machine bed. The balls and rollers are lifted over the table (bed) surface. This is achieved by application of 
hydraulic pressure. The die can be moved and positioned with low force. The balls / rollers are pushed back onto 
the table / bed surface by the weight of the die after depressurising.
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Mocowania mechaniczne / Mechanical clamps

Mechaniczne jednostki mocujące pracują niezależnie od zewnętrznych źródeł energii. Siła mocująca 
powstaje w sposób mechaniczny. Ze względu na niewielką wagę i łatwość użytkowania znajdują wiele 
zastosowań, doskonale sprawdzają się na małych i średnich prasach.

Mechanical clamp units work independently of external energy sources because development of the 
clamping force is purely mechanical. Due to their light weight and ease of use, these elements are very 
flexible to use in small to medium-sized presses.

Mocowania hydrauliczne / Hydraulic clamps

Ich niewielkie wymiary i wielofunkcyjne działanie sprawiają, że hydrauliczne jednostki mocujące są 
idealnym rozwiązaniem dla częściowo lub w pełni zautomatyzowanych systemów wymiany narzędzi 
stosowanych na małych i średnich prasach. Pozwalają na centralne sterowanie i stałą kontrolę siły 
mocującej oraz mogą być łatwo zintegrowane z systemem sterowania maszyny. Doskonale sprawdzają 
się podczas modernizacji pras.

Their compact dimensions and flexible operation make hydraulic clamp units an ideal solution for semi 
or fully automatic die change on small and medium-size machines. They permit central operation and 
permanent clamping force monitoring and can be easily integrated in the machine control system.
These clamp units offer significant economic advantages in retrofittings.

Mocowania elektromechaniczne / Electromechanical clamps

Elektromechaniczne jednostki mocujące używają energii elektrycznej wyłącznie podczas operacji 
mocowania i luzowania oraz do centralnej kontroli wszystkich funkcji. Siła zacisku powstaje w sposób 
mechaniczny. Ze względu na duży skok roboczy, stosowanie tych jednostek jest szczególnie zalecane dla 
tłoczników wymagających szerokiej tolerancji dla mocowanego wymiaru.

Electromechanical clamp units use electrical energy only during clamping and unclamping operations and 
for central monitoring of all functions. The clamping force is generated purely mechanically.
Thanks to their suitability for a high range of clamping thicknesses, the use of these clamp units is 
particularly recommendable for dies with wide clamping thickness tolerances.

Systemy mocowania narzędzi - Optima
Clamp systems - Optima

Firma OPTIMA Spanntechnik GmbH specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów mocujących przeznaczonych dla 
pras i maszyn do obróbki metali. W ofercie znajdują się mocowania mechaniczne, hydrauliczne oraz elektromechaniczne.
Przy niewielkich kosztach instalacji otrzymujemy rozwiązanie pomagające zminimalizowanić czas przezbrojenia prasy. 

For many years, Optima has been specializing in the development and production of clamping systems for forming presses 
and special machinery in the metal processing industry. With a view to optimize set-up times, Optima Quick Clamping 
Systems afford speedy and „hitch-free” die clamping with minimum installation cost. Thus, cost-effectiveness and productivity 
are increased.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.metalimpex.pl
Detailed information can be found on website www.metalimpex.pl
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Mocowania wielofunkcyjne / Flexible clamps

Wielofunkcyjne urządzenia mocujące są szczególnie przydatne podczas mocowania tłoczników o różnych 
rozmiarach. Każda pojedyncza jednostka może zostać wybrana za pomocą panelu sterującego maszyny.
Nie są wymagane płyty adaptacje. Zapewnia to wysoki poziom automatyzacji, a tym samym ekonomiczną 
wymianę tłoczników.

Flexible clamp units are particularly suitable for clamping dies of different sizes. Each clamp unit can be 
selected or deselected by the machine control when single die stations remain empty.
No adaption plates are required. This provides a high automation level and thus enables economical 
solutions for die clamping.

Mocowania blokujące suwak prasy / Slide lock system

Systemy blokujące zabezpieczają suwak prasy w całym zakresie skoku. Stosowane są podczas prac 
remontowych na prasie lub tłoczniku, możliwe jest odblokowanie pod obciążeniem.
Są centralnie sterowane i posiadają monitoring parametrów.

Slide lock systems for infinite locking of the press slide throughout the whole stroke range used during 
work in the die space or in the press. Unlocking under load also possible, electrical monitoring centralised 
operation.

Trawersy do wymiany narzędzi (demontowalne) / Die Change Consoles (removable)

Trawersy zawieszone są na stole prasy za pomocą haków, niektóre wersje posiadają dodatkową stopę 
wzmacniającą. Narzędzie jest umieszczane na trawersach wózkiem widłowym lub suwnicą, a następnie 
wsuwane do prasy.

The consoles are supported against the press bed or by means of support legs. Fixing of the consoles 
is made by hooks. The die is loaded onto the consoles outside the press by a forklift or a crane and then 
pushed onto the press bed.

Trawersy do wymiany narzędzi (obrotowe) / Die Change Consoles (pivoting)

Trawersy mocowane są na stałe do stołu prasy, a podczas wymiany narzędzia są zablokowane przed 
złożeniem. Zintegrowany zawias zapewnia wygodną obsługę prasy podczas normalnej pracy.
Narzędzie jest umieszczane na trawersach wózkiem widłowym lub suwnicą, a następnie wsuwane do 
prasy.

The consoles are supported against the press bed by stable/robust pivot bearings. For die change the 
consoles are pivoted in the die change position and arrested/locked. The die is loaded onto the consoles 
outside the press by a forklift or a crane and then pushed onto the press bed.

Systemy mocowania narzędzi - Optima
Clamp systems - Optima

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.metalimpex.pl
Detailed information can be found on website www.metalimpex.pl
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Opis: Narzędzie pozwalające na jednoczesną kalibrację i gięcie blachy. Umożliwia przeprowadzanie 
wielu różnych typów zagięć, takich jak: ostre (z kątami poniżej 90 °), rozwarte (z kątami 
powyżej 90 °), kształtu „Z”, moduł „C” o dużych promieniach. Zapewnia utrzymanie wymaganych tolerancji. Kształt 
obrotowej rolki gnącej jest dobierany dla Państwa aplikacji. Zbudowany z bardzo wytrzymałych materiałów odpornych na 
ściskanie i ścieranie, utwardzonych i powlekanych powierzchniowo w celu zredukowania tarcia. Produkt opatentowany.

Description: Device that allows simultaneous calibration and bending of metal sheet or steel. It also allows the execution of many 
different types of folds, such as undersquare folds (with an angulation less than 90 ° ), open folds (greater than 90 ° ), large 
radius, maintaining requested tolerance angulation. Also performs „ Z” open folds, doublefold etc. The system consists of 
a rotating previously shaped according to required applications. The product is built with very strong materials ,wear and 
compression resistant, hardened and surface treated in order to considerably reduce friction. The product is
patented.

GIĘCIE OTWARTE
OPENED BEND

GIĘCIE Z PROMIENIEM
BEND W ITH W IDE RA DIUS

GIĘCIE KRÓTKIEJ KRAWĘDZI
BEND W ITH SHORT EDGE

GIĘCIE KSZTAŁTU „Z”
“ Z” BEND

PODWÓJNE GIĘCIE
DOUBLE BEND

OTWARTY KSZTAŁT „Z”
OPENED “ Z” BEND

PODWÓJNY KSZTAŁT „Z”
DOUBLE OPENED “ Z” BEND

GIĘCIE ZAMKNIĘTE
A NGLE BEND

NORMALNE GIĘCIE
NORM A L BEND

ZAGNIATANIE Z PRZESUWEM
CRUSHED BEND W ITH CAM

ZAGNIATANIE
CRUSHED BEND

Moduł gnący - ROLL
Bending unit - ROLL

Przykłady typowych zastosowań  / Particular application examples

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.metalimpex.pl
Detailed information can be found on website www.metalimpex.pl
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Demagnetyzer - DEM
Demagnetizer - DEM

Parametry techniczne:
Specyfication:

Demagnetyzer
DEM-9576

Szerokość / Width 76mm

Długość / Lenght 95mm

Wysokość / Height 107mm

Napięcie / Supply voltage 230V

Moc / Power 100W

Zastosowanie:
Application:

Niewielkie, przenośne urządzenie elektryczne o dużej wydajności, służące do rozmagesowania 
części metalowych takich jak formy, tłoczniki, stemple. Podczas pracy mogą one przyciągać 
opiłki metalu, co może negatywnie wpływać na jakość wytwarzanego produktu. 
Small dimensions portable electrical device ,with high performances, utilized for demagnetize metallic parts such as 
molds and punches that during grinding and normal work can demagnetize and attract metallic powders that, when 
present causes dents and haloes to the machined products.

Wysokowydajna przemysłowa pasta do tuszowania narzędzi.
Specjalny skład chemiczny i konsystencja zapewniają najlepsze właściwości.
Naniesiona pasta Precisa ® nie przysycha, nie twardnieje i nie ścieka z tuszowanej powierzchni.
Intensywny niebieski kolor i optymalna konsystencja pozwalają znacząco zmniejszyć grubość warstwy 
pasty podczas tuszowania dużych powierzchni.    

Przeznaczona do tuszowania:
- tłoczników, sprawdzianów i form
- panewek, łożysk, elementów ślizgowych
- innych części wzajemnie pasowanych

Opis stosowania:
Cienką warstwę pasty Precisa ® nanieść równomiernie na powierzchnię „odniesienia” poprzez 
malowanie, natrysk lub przy użyciu gąbki irchowej.   
Przyłożyć sprawdzany element. Miejsca w których odznaczył się kolor niebieski wymagają korekty. W 
razie konieczności, czynność powtórzyć kilkakrotnie.
 
Opakowanie: 200cm3

Blue paste.
Use: An intensely coloured, ultra smooth engineer’s blue paste for locating high spots in surface 
scraping work or the point of contact between two parts in order to gain accuracy in their fitting 
(bearings, valves, gears and other close-totolerance components). It is applied by making contact 
with the reference surface which is blue (because pasta has been spread on it) and the surface to be 
checked; the blue parts show the part to be scraped.

How it is used : spread a thin layer of paste on to the reference surface using a PRECISA® 
SPREADING PAD or a chamois leather.
- Non-drying
- Non-hardening
- The bluing lasts longer

Size: 200cc can.

Pasta do tuszowania tłoczników - PRECISA ®
Engineer’s blue paste - PRECISA ®
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Szerokość/Długość    Width/Length

6 mm 12,7 mm 25 mm 50 mm 300 12,7 mm 50 mm 100 mm 150 mm 300 mm 600 mm 150 mm

Grubość
Thickness 5 m 1 m 2 m 5 m 10 m 5 m 5 m 1 m 5 m 5 m 5 m 5 m 1 m 1 m 5m

0,005 ● ● ● ● ● ● ●
0,01 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

0,015 ●
0,02 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

0,025 ● ● ●
0,03 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

0,035 ●
0,04 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

0,045 ●
0,05 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

0,055 ●
0,06 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,07 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

0,075 ● ● ●
0,08 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,09 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,11 ● ● ●
0,12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,13 ● ● ●
0,14 ● ● ● ●
0,15 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,16 ● ● ● ●
0,17 ● ● ●
0,18 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,19 ● ● ●
0,20 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,21 ● ● ●
0,22 ● ● ●
0,23 ● ● ●
0,24 ● ● ● ●
0,25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,26 ● ● ● ●
0,27 ● ● ● ●
0,28 ● ● ● ●
0,29 ● ● ●
0,30 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,35 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,40 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,45 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,55 ● ● ● ● ●
0,60 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,65 ● ● ● ● ● ●
0,70 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,75 ● ● ● ● ●
0,80 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,85 ● ● ● ● ●
0,90 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0,95 ● ● ● ● ●
1,00 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1,1-2,0 ● ● ● ●

Taśmy i folie precyzyjne - HAS
Precision thickness gauge strip & foil - HAS

Przykładowe możliwości zastosowania w zakresie budowy narzędzi i maszyn:
- do ustawienia części obrabianych na szlifierkach powierzchniowych, frezarkach i strugarkach
- podkładanie części obrabianych przy montażu
- mierzenie luzu cięcia przy narzędziach skrawających i do podłożenia po ostrzeniu
- ustawienie luzu zaworowego
- regulacja podłożenia ostrzy nożycowych

A few way of applications:
- for aligning the workpiece on surface grinders, milling cutters and planers
- as shims and liners in assembling operations
- for measuring the clearance of cutting tools and as a liner following sharpening work
- for adjusting the valve clearance
- for adjusting shear blades
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Materiały
CS

stal węglowa
1.1274

SS
stal nierdzewna

1.4301

MS
mosiądz
2.0321

Materials
CS

carbon steel
1.1274

SS
stainless steel

1.4301

MS
brass
2.0321

Sposób zamawiania: Taśma - HAS
Grubość = 0,10 mm -          010
Szerokość = 25 mm -                 025
Długość = 5 m -                        5   
Materiał = 1.1274 -                           CS

How to order: Strip - HAS
Thickness = 0,10 mm -          010
Width = 25mm -                 025
Length = 5 m -                        5   
Material: 1.1274 -                         CS

Nr katalogowy - HAS-010.025.5.CS Item no. - HAS-010.025.5.CS

Szerokość/Długość    Width/Length

25 x 300 50 x 300 100 x 500 150 x 500 250 x 1000 300 x 1000 600 x 1000 150 x 500

Grubość
Thickness

10 arkuszy
10 sheets

10 arkuszy
10 sheets

5 arkuszy 
5 sheets

5 arkuszy
5 sheets

1 arkusz 
1 sheet

1 arkusz
1 sheet

1 arkusz
1 sheet

5 arkuszy
5 sheets

0,01 ● ● ● ●
0,015 ●
0,02 ● ● ●

0,025 ● ●
0,03 ● ● ●

0,035 ●
0,04 ● ● ●

0,045 ●
0,05 ● ● ● ● ●

0,055 ●
0,06 ● ● ●
0,07 ● ● ●

0,075 ● ●
0,08 ● ● ●
0,09 ● ● ●
0,10 ● ● ● ● ● ●
0,11 ●
0,12 ● ● ●
0,13 ●
0,15 ● ● ● ● ● ● ●
0,16 ●
0,17 ●
0,18 ● ●
0,19 ●
0,20 ● ● ● ● ● ● ●
0,22 ●
0,23 ●
0,24 ●
0,25 ● ● ● ● ● ● ●
0,26 ●
0,28 ●
0,30 ● ● ● ● ● ● ●
0,35 ● ●
0,40 ● ● ● ● ● ● ●
0,45 ● ●
0,50 ● ● ● ● ● ● ●
0,55 ● ●
0,60 ● ● ● ● ● ● ●
0,65 ●
0,70 ● ● ● ● ● ● ●
0,75 ● ●
0,80 ● ● ● ● ● ● ●
0,85 ●
0,90 ● ● ● ● ● ●
0,95 ● ●
1,00 ● ● ● ● ● ● ●
1,10 ● ●
1,20 ● ● ●
1,30 ● ● 
1,40 ● ●
1,50 ● ● ●
1,60 ● ●
1,70 ● ●
1,80 ● ● ●
1,90 ● ●
2,00 ● ● ●
2,50 ●
3,00 ●

Taśmy i folie precyzyjne - HAS
Precision thickness gauge strip & foil - HAS
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Urządzenie do ciecia i szlifowania - LY 300
Cutting and griding machine - LY 300

Parametry techniczne
Technical specification

Maks. długość detalu
Max. workpiece length 300mm

Min. długość detalu
Min. workpiece length 50mm

Maks. średnica detalu
Max. workpiece diameter Ø 25mm

Dokładność cięcia
Cut-off precision ± 0,01mm

Wymiary tarczy tnącej
Cutting-off wheel 180x1x31,8mm

Wymiary ściernicy
Grinding wheel 100x50x20mm

Ilość obrotów
Revolutions per minute 3600rpm

Zasilanie
Power supply 380V

Waga 
Weight 88kg

Wymiary maszyny DxSxW
Machine size LxWxH 430x360x500mm

Zastosowanie:
- skracanie wypychaczy, stempli, tulei, matryc, sworzni, kołków
- cięcie stali w stanie miękkim i hartowanej.

Application range:
- ejector pins, punches, bushes dies, shafts, pins
- cutting of soft and hardened steel, hard metal

Features:
- production time reduction
- cutting to length, dressing and surface grinding without retooling
- keyless self-centering chuck
- simple operation

Właściwości:
- redukcja czasu produkcji
- skracanie długości, wyrównywanie i szlifowanie z jednego mocowania
- samocentrujący uchwyt zaciskowy
- prosta obsługa
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Rollblock - system bezpiecznego magazynowania kręgów
Rollblock - Coils safety storage

System Rollblock umożliwia maksymalne zagospodarowanie miejsca w magazynie 
kręgów, zapewniając zabezpieczenie przed uszkodzeniem blachy. Został opracowany 
we współpracy z głównymi odbiorcami blach w Europie. 

Kliny wykonane są z wysoko odpornego tworzywa o technicznych właściwościach 
poliuretanu, natomiast profile oraz sworznie ze stali o podwyższonej wytrzymałości. 
Dwa rowki w dolnej części klinów zapewniają ich szybki montaż w specjalnych 
szynach stalowych bez użycia narzędzi. 

We współpracy z klientem opracowujemy kompleksowy plan zagospodarowania 
magazynów kręgów stalowych.

Właściwości systemu Rollblocks:
Certyfikat TÜV• 
Składowanie na 3 poziomach• 
Maksymalne obciążenie do 100 ton na 4 stopy• 
Dopasowany dla kręgów o zewnętrznej średnicy od 600 do 2300 mm• 
Szerokość kręgów od 700 do 2000 mm• 
Gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo przechowywania• 
Nie wymaga kotwienia do podłoża• 
Łatwy i szybki montaż, bez użycia narzędzi• 
Możliwość elastycznej modyfikacji magazynu• 
Nie uszkadza kręgów• 
Gładka i odporna na oleje powierzchnia robocza• 
Długotrwała wytrzymałość• 
Ekonomiczny i łatwy w użyciu dzięki standardowym profilom • 

Space saving, high quality and no more damaged coils. Customized together and in 
co-operation with the most important European service centers. 

Recycling Plastic Wedges with the technical features of the polyurethane, provided 
with two grooves in the lower part to be positioned in galvanized steel rails. 

Characteristic of Rollblocks: 
TÜV certified• 
Storage into three levels of height and capacity up to 100 Ton, • 
Suitable for coils with external diameter between 600-2300 mm• 
Coil width 700-2000 mm • 
Maximum safety in warehouse • 
They won’t damage your coils • 
Splinter free and oil resistant • 
Long life • 
Economical and easy to use because positioned on standard profiles • 
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Rollcradle - system bezpiecznego magazynowania kręgów
Rollcradle - Coils safety storage

System Rollcradle umożliwia maksymalne zagospodarowanie miejsca w magazynie 
kręgów, zapewniając zabezpieczenie przed uszkodzeniem blachy. Został opracowany 
we współpracy z głównymi odbiorcami blach w Europie. 

Kliny wykonane są z wysoko odpornego tworzywa o technicznych właściwościach 
poliuretanu, natomiast profile oraz sworznie ze stali o podwyższonej wytrzymałości. 
Rozstaw sworzni zapewnia szybki montaż klinów w specjalnych szynach stalowych 
bez użycia narzędzi. 

We współpracy z klientem opracowujemy kompleksowy plan zagospodarowania 
magazynów kręgów stalowych. 

Właściwości systemu Rollcradle:
• Certyfikat TÜV
• Składowanie na 2 poziomach
• Maksymalne obciążenie do 60 ton na 2 stopy
• Dopasowany dla kręgów o zewnętrznej średnicy od 800 do 1650 mm
• Szerokość kręgów od 700 do 2000 mm
• Gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo przechowywania
• Nie wymaga kotwienia do podłoża
• Łatwy i szybki montaż, bez użycia narzędzi
• Możliwość elastycznej modyfikacji magazynu
• Nie uszkadza kręgów
• Gładka i odporna na oleje powierzchnia robocza
• Długotrwała wytrzymałość
• Ekonomiczny i łatwy w użyciu dzięki standardowym profilom

Space saving, high quality and no more damaged coils. Customized together and in 
co-operation with the most important European service centers. 

Recycling Plastic Wedges with the technical features of the polyurethane, provided 
with two grooves in the lower part to be positioned in galvanized steel rails. 

Characteristic of Rollcradle: 
TÜV certified• 
Storage into two levels of height and capacity up to 60 Ton, • 
Suitable for coils with external diameter between 800-1650 mm• 
Coil width 700-2000 mm • 
Maximum safety in warehouse • 
They won’t damage your coils • 
Splinter free and oil resistant • 
Long life • 
Economical and easy to use because positioned on standard profiles• 
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System Coiltray zapewnia ochronę wąskich kręgów w trakcie ich przechowywania 
oraz zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo pracowników magazynu. 

Standardowo wyposażony we wzmocnione słupki krańcowe uniemożliwiające 
przewrócenie się kręgów i wystąpienie „efektu domina”. Został opracowany we 
współpracy z głównymi odbiorcami blach w Europie. Załadunek kręgów może 
odbywać się wózkiem widłowym lub suwnicą. Gabaryt podstawy regału mieści się 
pomiędzy kołami i podwoziem standardowego wózka widłowego.

Podkłady wykonane są z wysoko odpornego tworzywa o technicznych właściwościach 
poliuretanu. 

Właściwości systemu Coiltray:
Certyfikat TÜV• 
Dopasowany do kręgów o zewnętrznej średnicy od 600 do 2000 mm• 
Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo przechowywania• 
Nie uszkadza kręgów• 
Gładka i odporna na oleje powierzchnia robocza• 
Długotrwała wytrzymałość• 
Ekonomiczny i łatwy w użyciu• 
Wymiary podstawy: 3000 x 800 x 90mm• 
Możliwość łączenia kilku stojaków• 
Konstrukcja regału o zmniejszonej wysokości i szerokości zapewnia możliwość • 
załadunku kręgów wózkiem widłowym

This safety system protects your slitted coils without damage them.
Eliminated the continuos costs to substitute wood bars.
Customized together and in co-operation with most important European
service centres.

Bars in plastic recycled material with technical characteristics similar to
polyurethane.

Characteristic of Coiltray:
•  TÜV certified
•  Suitable for coils with external diameter between 600-2000 mm.
•  Maximum safety in warehouse
•  They do not damage your coils
•  Splinter free and oil resistant
•  Long life
•  Inexpensive and easy to use
•  Dimensions: 3000 x 800 x 90mm
•  Cailtrays can be connected

Coiltray - system bezpiecznego magazynowania wąskich kręgów
Coiltray - Slit coils safety storage
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System Coiltray - S zapewnia ochronę wąskich kręgów w trakcie ich 
przechowywania. Został opracowany w współpracy z głównymi odbiorcami blach w 
Europie. 

Załadunek kręgów wyłącznie suwnicą.

Podkłady wykonane są z wysoko odpornego tworzywa o technicznych 
właściwościach poliuretanu. 

Właściwości systemu Coiltray-S:
• Certyfikat TÜV
• Dopasowany do kręgów o zewnętrznej średnicy od 800 do 2400 mm
• Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo przechowywania
• Nie uszkadza kręgów
• Gładka i odporna na oleje powierzchnia robocza
• Długotrwała wytrzymałość
• Ekonomiczny i łatwy w użyciu
• Wymiary podstawy: 3000 x 990 mm
• Możliwość łączenia kilku stojaków

This safety system protects your slitted coils without damage them.
Eliminated the continuos costs to substitute wood bars.
Customized together and in co-operation with most important European
service centres.

Bars in plastic recycled material with technical characteristics similar to
polyurethane.

Characteristic of Coiltray:
•  TÜV certified
•  Suitable for coils with external diameter between 800-2400 mm.
•  Maximum safety in warehouse
•  They do not damage your coils
•  Splinter free and oil resistant
•  Long life
•  Inexpensive and easy to use
•  Dimensions: 3000 x 990mm
•  Cailtrays can be connected

Coiltray-S - system bezpiecznego magazynowania wąskich kręgów
Coiltray-S  - Slit coils safety storage
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Coilcarriers - system międzyoperacyjnego przechowywania kręgów
Coilcarriers - Coils safety storage

System Coilcarriers umożliwia łatwe przechowywanie kręgów, jest idealny do 
stosowania w strefach przejściowych. 

Podstawa wykonana z tworzywa zdatnego do recyklingu o technicznych 
właściwościach poliuretanu.

Właściwości systemu Coilcarriers:
• Certyfikat TÜV
• Dopasowany do kręgów o zewnętrznej średnicy od 500 do 2000 mm
• Gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo przechowywania
• Nie uszkadza kręgów
• Gładka powierzchnia robocza odporna na oleje
• Długotrwała eksploatacja
• Wymiary: 1000 x 800 x 160mm
• Waga: 90kg

This system allows easy storage for coils also in temporary areas. 

Cradles in plastic recycled material with the technical charateristic similar to 
polyurethane.

Characteristic of Coilcarriers:
TÜV certified• 

• Suitable for coils with external diameter between 500-2500 mm
• Maximum safety in warehouse
• They won’t damage your coils
• Splinter free and oil resistant
• Long life
• Economical, easy to use and easily transportable 
• Dimensions: 1000 x 800 x160mm

Coilmat - mata ociekowa do magazynowania kręgów
Coilmat - mat for coils storage

Mata ociekowa Coilmat służy do przechowywania kręgów bezpośrednio na 
podłodze hali. Rynna olejowa gwarantuje utrzymanie czystości,  a wbudowane 
uchwyty ułatwiają przenoszenie maty. 
Maty wykonane są z wysoko odpornego tworzywa o technicznych właściwościach 
poliuretanu. 

• Wymiary: 1650x450x55 mm
• Waga: 39,5 kg 

The PKT coilmat enables you to store your coils flexible and easily. Place the mat 
on the hall floor and it is ready to use! The integrated oil collecting gutter grants a 
clean storage and using the new designed handles you can move the mats suitable 
to your needs.  

•  Dimensions: 1650x450x55 mm 
•  Weight: 39,5 kg 
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Storagebeams - belki do przechowywania tłoczników i płyt stalowych
Storagebeams - Coils and sheet metal packs safety storage

Belki Storagebeams służą do przechowywania tłoczników, płyt stalowych 
oraz innych towarów o dużej masie. Nie uszkadzają materiału, gwarantują 
bezpieczne magazynowanie. Redukują koszty związane z ciągłą wymianą 
drewnianych podkładów, poprawiają czystości w magazynie.

Belki wykonane są z wysoko odpornego tworzywa o technicznych 
właściwościach poliuretanu. 

Właściwości systemu Storagebeams:
•  Do składowania tłoczników i płyt stalowych
•  Gładka i odporna  na oleje powierzchnia robocza
•  Długi okres eksploatacji
•  Tanie i łatwe w użyciu
•  Ładowność do 7,5 t/szt.

This storage system does not damage your materials and permits a safety
storage. Rid continuous costs for wood sleepers replacement.
Optimization of maintenance and of cleaning in your storehouse.

Sleepers in plastic recycled material with technical characteristics similar 
to polyurethane.

Characteristic of Storagebeams:
• Suitable to storage sheet metal packs
• Splinter free, humidity and oil resistant
• Long life
• Inexpensive and easy to use
• Capacity 7,500 Kg each

Podkładki pod tłocznik - TWO
Die-set ground beam - TWO

Zastosowanie:
Application:

Do magazynowania i transportu tłoczników.
Zakres grubości płyty dolnej:   od 50 do 90mm
For storage and transport die-sets
Bottom plate thickness range: 50 to 90mm

• Inne wymiary na zamówienie
  Other dimensions on request

Nr katalogowy
Item no.

Szerokość (mm)
Widht (mm)

Wysokość (mm)
Height (mm)

Długość (mm)
Length (mm)

STB-0404240 40 40 2400

STB-0707200 70 70 2000

STB-0707280 70 70 2800

STB-0707250 75 75 2500

STB-0804280 80 40 2800

STB-0909200 90 90 2000

STB-1002200 100 20 2000

STB-1003200 100 30 2000

STB-1003300 100 30 3000 

STB-1005200 100 50 2000 

STB-1010200 100 100 2000 

STB-1010250 100 100 2500 

STB-1010303 100 100 3000 

STB-1020400 100 200 4000 

STB-1206200 120 60 2000

STB-1212360 120 120 3600 

STB-1210210 125 100 2100 

STB-1404300 140 40 3000 

STB-1505250 150 50 2500 

STB-1507250 150 70 2500

STB-1603300 160 35 3000 

STB-1608360 160 80 3600 

STB-2003175 200 30 1750 

STB-2007180 200 70 1800 


