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3853 – SANDFLEX® Fabricator™
Pílový pás na rezanie rúr a profilov v balíkoch
• Vďaka špeciálnemu usadeniu zubov sa predchádza zakliesneniu píly
• Špeciálny tvar zubov so zvýšenou odolnosťou
• Rýchle rezania pri relatívne nízkych posuvoch
• Vysoká odolnosť ocele Matrix poskytuje veľmi vysokú odolnosť voči rázom
• Pílový pás je veľmi dobrá na rezanie pod uhlom

Rozmery
[mm]

[cal]

20 x 0,9

3/4 x 0,35

27 x 1,9

34 x 1,1

41 x 1,3

54 x 1,3

54 x 1,6

Počet
zubov na Tvar zubov
palec

1 x 0,035

1-1/4 x 0,042

1-1/2 x 0,050

2 x 0,050

2 x 0,062

Číslo výrobcu

5/8

Combo PS

3853-20-0.9-5/8

4/6

Combo PS

3853-27-0.9-4/6

5/8

Combo PS

3853-27-0.9-5/8

3/4

Combo PS

3853-34-1.1-3/4

4/6

Combo PS

3853-34-1.1-4/6

5/8

Combo PS

3853-34-1.1-5/8

3/4

Combo PS

3853-41-1.3-3/4

4/6

Combo PS

3853-41-1.3-4/6

5/8

Combo PS

3853-41-1.3-5/8

3/4

Combo PS

3853-54-1.3-3/4

4/6

Combo PS

3853-54-1.3-4/6

5/8

Combo PS

3853-54-1.3-5/8

3/4

Combo PS

3853-54-1.6-3/4

4/6

Combo PS

3853-54-1.6-4/6

Rúry,
profily,
odliatky

Píly a pílové pásy

3. CHLADIACA KVAPALINA
MOST Coolmax


MOST Coolmax to je veľmi kvalitný, viacfunkčný, polo syntetický emulzný
koncentrát určený na široký okruh obrábacích operácií kovov.
MOST Coolmax sa charakterizuje možnosťou spracovania širokého okruhu materiálov
zahŕňajúci železné kovy, ako aj nekovy s možnosťou používania na ťažké operácie
obrábania, dokonale sa osvedčí v centrálnych systémoch napájania obrábacieho
stroja. Charakterizuje sa veľmi dobrými antikoróznymi vlastnosťami, vysokou
odolnosťou na pôsobenie baktérii, vďaka čomu sa predlžuje trvanlivosť využitia
chladiacej kvapaliny, technológia bez obsahu síry, ako aj dusitanu sodného. Emulzia
nedráždi pokožku a nespôsobuje alergie. MOST Coolmax sa môže používať na také
operácie obrábania ako rezanie, sústruženie, frézovanie, vŕtanie, rázom stredne
a ťažko obrábaných materiálov, ako aj na brúsenie. Emulzia vniká s ľahkosťou.
Na prípravu emulzie nie sú potrebné žiadne špeciálne zariadenia.
Upozornenie: Pamätajte si, že koncentrát sa vlieva do vody a nie naopak.

Dávkovanie
Brúsenie

3-4%

Hrubovacie sústruženie

3-5%

Jemné sústruženie

5-8%

Rezanie pásovými pílami

5-8%

Ukončovacie vŕtanie

5-8%

Rezanie závitov

6-10%
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Balenie a katalógové č.
Sud
205l
94 53 999205
Kanister
20l
94 53 999020
Kanister
5l
94 53 999005
Kanister
1l
94 53 999001
Dodávka v inom balení podľa dohody
s klientom.

3. Chladiaca kvapalina
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4. OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Refraktometer


Je optický prístroj na meranie indexu lomu svetla, pomáha nám pri tom,
aby sme zistili či je chladiaca emulzia dostatočná aj po ukončení ťažkých
prác. Stačí jedna kvapka na sklíčko, zatvorte refraktometer a výsledok
hneď uvidíte. Táto skúška je vďaka ručnému refraktometru Rix veľmi
jednoduchá.

Kefa na odstránenie pilín


Neutrálna nylonová kefa jemne, ale zároveň veľmi účinne odstraňuje
stružliny pomedzi zubov pásových píl. Je k dispozícií v rôznych veľkostiach
a rozmeroch. Kefa sa prispôsobuje moderným pásovým pílovým zariadeniam.

Meradlo napätia pílového pásu


Píly a pílové pásy

Hodnota správneho napätia pílových pásov zohráva pri riešení životnosti,
ako aj rezacej kvality pílových pásov nesmierne dôležitú úlohu.
Naše meradlo napätia je rýchle a presné, zabezpečuje správne nastavenie
napätia pílového pásu. Konkrétne nastavenia napätia pílového pásu sú
uvedené v návode na obsluhu a údržbu konkrétnehej pásovej píly.
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4. Ostatné príslušenstvo
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