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- Magnetne mize
- Elektro-magnetne mize
- Magnetni separatorji
- Magnetna dvigala
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- Primeži in vpenjala
- Magneti
- Magnetni filtri
- Magnetni trakovi
- Demagnetizerji

MAGNETNE MIZE
Permanent magnetne mize
Magnetne mize za vpenjanje lahko uporabimo v širokem spektru obdelave
kovin. Primerno za vsakodnevno uporabo pri brušenju, rezkanju, EDM in
merjenju. Magnetna tehnologija omogoča visoko natančnost vpenjanja brez
izkrivljanja in dolgo življenjsko dobo. Za več informacij nas kontaktirajte.
- Vpenjanje s kratkim časom nastavitve
- Prilagodljivo in univerzalno
- Velika vpenjalna sila
- Prilagodi se obrisu obdelovanca
- Natančna kakovos

Permanent magnetic
clamping plate SPNM

Permanent magnetic
clamping plate SPNM-W

Permanent magnetic
clamping plate SPNM INOX

Permanent magnetic
clamping plate SPNS

Permanent magnetic
clamping plate SPEF

Permanent magnetic
clamping plate SPNEO

Permanent magnetic
clamping plate SP-SMCO

Permanent magnetic
clamping plate SPPM

Permanent magnetic
clamping plate SPPF

MAGNETNE MIZE
Permanentne magnetne mize
Permanentne magnetne vpenjalne glave z ojačanim keramičnim magnetnim sistemom, se
uporabljajo za vpenjanje masovnih in težkih obdelovancev.
Magnetno silo lahko reguliramo postopno; centrirani utori olajšajo poravnavo obdelovanca.

Permanent magnetic
round chuck SPRM

Permanent magnetic
round chuck SPRF

Permanent magnetic
round chuck SPRN

Permanent magnetic
round chuck SPRNF

Permanent magnetic
round chuck SPRS

Electro-permanent
magnetic round chuck
SPPFR

MAGNETNE MIZE
Electro-permanentne magnetne mize
Elektro trajne magnetne vpenjalne glave. Na zahtevo so na voljo različne vrste
in velikosti. Za preklop magnetnih vpenjal potrebujete le kratek tokovni impulz in
jih lahko uporabljate samostojno. Brez nadaljnje porabe energije in težavnih
povezav.

- Prisilno vez z enkratnim vnosom energije
- Brez toplotne deformacije
- Majhen preostali magnetizem
- Izjemna sila
- Paletizirano

Electro-permanent
magnetic round chuck
SPPFR

Electro-permanent
magnetic round chuck
SPFFP/C

Electro-permanent
magnetic plate SPQXRD50

MAGNETNE SINUSNE MIZE
Sinusne mize
Sinusne mize, se uporabljajo za natančno delo na kotnih površinah. Z
uporabo končnih merilnikov lahko prilagodite vsak kot.
Sinusne mize se uporabljajo pri izdelavi orodij in konstrukcij vpenjal, kjer je
potrebna kotna natančnost.
Ponujamo vam zelo različne standardne naprave ali možnost izdelave
posameznih izdelanih naprav po vaših specifikacijah. Posamezne izdelane
naprave imajo lahko trajne ali elektro trajne vpenjalne plošče za brušenje,
rezkanje, EDM ali rezanje.

NEMAGNETNI BLOKI
LAMINIRANI BLOKI
Laminirane plošče se uporabljajo skupaj z magnetnimi glavami. Če so izdelki zelo
majhne debeline materiala, tridimenzionalne strukture ali s slabimi magnetnimi
lastnostmi se vpnejo z težavo na magnetno vpenjalno glavo, tukaj plošče dodajo
dodatno možnosti.
V laminirane plošče lahko vstavite zatiče in vstavite konture ali pa jih uporabite, npr.
s kosi v obliki črke T. Plošče z lamelo se enostavno prestavijo na magnetnem
primežu ali privijačijo na magnetno vpenjalno glavo, same pa niso magnetne. Naše
zgornje plošče so, kolikor drugače rečeno, spajkane s srebrom, zato jih je mogoče
celo mehansko obdelati.
Za več informacij nas kontaktirajte.

MAGNETNI BLOKI
PERMANENTNI MAGNETNI PRIMEŽI
Preklopni in permanentni magnetni primeži za lažje pozicioniranje izdelkov.
Za več informacij nas kontaktirajte.

VPENJALA-PRIMEŽI
Permanent Magnetic
Clamping
Plate obdelovanje
Samocentrirajoči
se primeži
za natančno
Kompaktni mehanski, pnevmatski, hidravlični, pa tudi elektro-mehanski vpenjalni
primeži za sredinsko vpenjanje v različnih velikostih in različicah. Omogočajo natančno
obdelavo obdelovancev na dani simetrični in rotacijski osi. Primeži s sredinskim
vpenjanjem se uporabljajo kot glavna rešitev ri proizvodnji na običajnih in CNC strojih.

MEHANSKI

PNEVMATSKI

HIDRAVLIČNI

- Primeži za sredinsk vpenjanje
- Velika vpenjalna sila / zadrževalna sila
- Vpenjalna sila, ki deluje na obe strani
- Centrični ležaj za enakomerno termično raztezanje
- Visoka strukturna togost
- Optimalne smernice
- Optimalna dostopnost
- Nizek dvig čeljusti
- Univerzalni vmesnik vpenjalne čeljusti
- Pritrdilna površina s pritrdilnim navojem in
namestitvenimi luknjami
- Enostavno čiščenje
- Robustni, trajni sistemi
- Na voljo širina čeljusti 15 - 160 mm
- Na voljo skupna dolžina 50 - 500 mm

ELEKTRIČNI

STACIONARNA VPENJALA
STACIONARNA VPENJALA
Mehanske, hidravlične in pnevmatske vpenjalne naprave in vpenjalna orodja.
Stacionarne vpenjalne rešitve za strojne mize. Natančno držanje obdelovancev.
za več informacij nas kontaktirajte.

PS pneumatic
compact vise

MDS mechanical
double vise

MSU mechanical
compact vise

N xx S precision
vise

MSE multiple
clamping system

RS raw part clamping
unit

DBF three-jaw
chucks

DBF-P three-jaw
chucks

SK mechanical
manual chucks

PRIJEMALA
PRIJEMALA ZA IZDELAVO ORODIJ
Natančna vpenjalna orodja za izdelavo orodij
Široka paleta natančnih vpenjalnih orodij in dodatkov
za univerzalno uporabo na površinskih brusilnih in EDM-strojih, na rezkalnih strojih
in na področju merjenja in preizkušanja so na voljo v našem programu.
Vpenjalna orodja so na voljo iz nerjavečega jekla in magnetiziranega nerjavečega
jekla.

Precision vise EHS
with spindle

Precision vise EHS N
without spindle

Angle vise SPS-2

Indexing unit VA
with collet

Collet clamp ER

Punch grinder RSG

Clamping chuck DBF

Rotary table for
swivel base

Spring clamp FS

MAGNETI
Magneti in sistemi
Ponujamo vrsto različnih magnetnih materialov ter magnete razližnih dimenzij.
Velik izbor magnetov na zalogi, ter praktično ne omejen izbor magnetov po
potrebi kupca.
Več o magnetnih materialih si lahko preberete v naslednjih straneh. V kolikor
potrebujete ponudbo pa nas pokličite ali pošljite povpraševanje.

MAGNETI
Neodim magneti
So vrhunski tehnološki produkt, supermočni magneti, ki združujejo materiale z
izjemno stopnjo magnetizma. Ti materiali so: Neodim(Nd), Železo(Fe), Bor(B).
Protikorozijsko so lahko zaščiteni z Nikljem (Ni), Cinkom (Zn) ali plastično maso
(PP,PE). Uporabljajo se v skoraj vseh panogah proizvodnje in obrti v najrazličnejših
dimenzijah, prilagodimo pa tudi polariteto vašim potrebam.
•
•
•
•

Permanentni magneti
Magneti z največjo energijsko vrednostjo
Izredno odporni proti koroziji
Širok spekter uporabnosti

MAGNETI
SmCo magneti
•
•
•
•
•

Permanentni magneti
Odporni na visoke temperature
Velika energijska vrednost
Širok spekter uporabnosti
Možnost multipolnega magnetiziranja

V našem programu SmCo magneti predstavljajo visok odstotek uporabnosti, saj
so izredno kvaliteten produkt. SmCo magneti imajo visoko odpornost proti
oksidaciji in koroziji. Material sestavljajo redke zemlje, kot sta Samarij (Sm) in
Kobalt (Co).
Njihova uporaba je zelo raznolika – če naštejemo nekaj primerov:
•
•
•
•
•

Senzorska tehnika
Različne aplikacije
Servo tehnologija
Magnetni sistemi
DC Motorji

UPORABA:
- senzorska tehnika
- različne aplikacije
- motorji
- magnetni sistemi

MAGNETNI
Magnetni sistemi
Po potrebi stranke, najdemo rešitev ter izdelamo raznovrstne magnetne
sisteme.

MAGNETNI FILTRI
Magnetne palice
Zelo močne (neodymium) magnetne palice odstranjujejo zelo fine magnetne
delce tudi slabo magnetne delce, iz strojno obdelanega nerjavečega jekla in
železovih oksidov.
-

različne dimenzije (po naročilu)
neodim magneti
enostavne za montažo

MAGNETNI FILTRI
Magnetne rešetke
Magnetne rešetke se pogosto uporabljajo pri izlivnih točkah in filtrirajo zelo
fino magnetne in slabo magnetne materiale iz prosto tekočih praškov in
granulatov. Izdelava različnih oblik ter dimezij po potrebi naročnika.

MAGNETNI FILTRI
Magnetne plošče
Magnetne plošče odstranjujejo feromagnetne delce iz različnih izdelkov, ki jih
najdemo v kmetijstvu, plastiki, lesno-kamniti industriji, keramiki in živilski
industriji. Lahko so nameščeni na različne načine. Viseče nad tekočim trakom,
proti koncu transportnega traku (nad prelivom) ali pod transportno potjo.
Predstavljajo preprosto rešitev za zaščito tehnološke opreme in zagotavljanje
kakovosti izdelkov.

MAGNETNI TRAKOVI IN FOLIJE
Fleksibilni magneti
Magnetna folija oz. magnetni trakovi, so mešanica feritnega materiala in
plastičnih mas. So zelo enostavni za uporabo, saj so materiala in plastičnih
mas. So zelo enostavni za uporabo, saj so enostavno režemo in
dimenzioniramo. Uporabljajo se v različnih sektorjih industrije in obrtne
uporabe:
•
•
•
•
•
•
•

kjer potrebujemo fleksibilne magnete
pri različnih aplikacijah
bela tehnika
zapiralno tesnilni sistemi
zdravstvena tehnika
reklamni panoji
tračnice za AGV vozičke

MAGNETNA DVIGALA
Magnetna dvigala
Preklopni permanentni magneti
Nosilnosti:
- 150 kg
- 300 kg
- 600 kg
- 1000 kg
- 1500 kg
- 2000 kg

Dvižni magneti z baterijo
Nosilnosti:
- 1350 kg
- 2500 kg
- 3600 kg
- 5000 kg

MAGNETNI DEMAGNETIZERJI
Demagnetizerji
Namizni demagnetizer

Priporočamo uporabo namizni
demagnetizer, kjer je potrebna hitra in
enostavna razmagnetenost orodij ter
tako ravnih kot majhnih valjastih
komponent. Naprava ni primerna le za
ročno razmagnetevanje, temveč jo je
mogoče zelo enostavno vgraditi v
proizvodno linijo, na primer pod tekočim
trakom.
Prednosti:

Tunelski/linijski demagnetizerji

Različne velikosti delovnega območja za
razmagnetevanje glede na vaše potrebe
Delovno območje lahko povečate tako,
da vzporedno uporabite več
razmagnetilcev.
Tunelski demagnetizerji so namenjeni
velikim komponentam valjaste ali
kvadratne oblike ali za razmaščevanje
razsutih tankostenskih komponent.
Dimenzije komponente bi morale biti
podobne dimenzijam odprtine predora.
Zasnovani so za neprekinjeno delovanje,
zato se lahko uporabljajo v industrijski
proizvodnji v povezavi s tračnimi ali
valjčnimi transporterji v avtomatiziranih
proizvodnih obratih.
Prednosti:
- Trdna aluminijasta konstrukcija
- Velika moč z možnostjo neprekinjenega
delovanja
- Zaščita pred pregrevanjem
- Razmagnetevalno jedro trdno pritrjeno z
visoko trdno smolo

MAGNETNI SEPARATORJI
Separatorji
Različne aplikacije rešujemo s široko paleto strojev in izdelkov, magnetni filtri in
separatorji se uporabljajo za tekočine in tudi sipke materiale.
Za več informacij nas kontaktirajte.

MAGSIS d.o.o.
Za podrobnejše informacije o naših izdelkih ter vprašanja nas
kontakirajte na spodnje kontaktne podatke in z veseljem vam bomo
odgovorili, ter predlagali optimalno rešitev.
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