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Pro maximální využití plechu je nutné použít matrice uzpůsobené k práci v blízkosti 
upínek (Clamp Clearing). Razník se tak dostane co nejblíže k upínkám. Odpad je 
tedy minimální a snižují se tak materiálové náklady. 

NÁSTROJOVÁ OCEL MPM82 NABÍZÍ: 
● Pevnější matrice, které mohou odolat nejnáročnějším děrovacím operacím
● Ostřejší hrany v otvoru matrice 
● Delší provozuschopnost stroje
● Nižší celkové náklady na nákup nástrojů
● Nižší celkové výrobní náklady

Pro maximální životnost těchto matric je možné tělo matrice (držák výměnné 
vložky) po přebroušení vložek podkládat podložkami. Jedná se o běžné podložky 
určené pro standardní matrice.

Novinka VersadieTM zdokonaluje matrice pro práci blízko upímek doplněním dalších 
jedinečných vlastností. Zaprvé, díky výměnným vložkám není nutné po opotřebení 
vyměnit celou matrici. Design vložek Versadie umožňuje prodloužit maximální 
délku (v současnosti nejdelší na trhu), a to až 115,82mm pro stanici E a 
90,42mm pro stanici D.

Versadie se vyznačuje výbornou celkovou kvalitou - díky těsnější vůlí mezi vložkou a 
držákem.

Vložky do dělící matrice Versadie se vyrábějí z nástrojové oceli MPM82, což 
příspívá k perfektnímu provedení a dlouhé životnosti matrice. Jedná se o 
rychlořeznou ocel vyráběnou práškovou metalurgií, která zaručuje vysokou kvalitu 
a mimořádnou univerzálnost, díky které je obzvláště vhodná pro dělící operace. 

TĚLO MATRICE (adaptér pro upnutí výměnné vložky)
● S7 nástrojová ocel odolná proti nárazům  

VÝMĚNNÉ VLOŽKY 
● Prémiová ocel MPM82 pro perfektní provedení a max. životnost
● V metrických i palcových rozměrech 
● D stanice- délka až 90,42mm
● E stanice- délka až 115,82mm
● Šířka až 12,93mm
● Design matric Slug Free®

PODLOŽKY 
● “D“ stanice- sada 3ks od každé velikosti: 0,4; 0,8; 1,2mm 
● “E“ stanice- sada 3ks od každé velikosti: 0,4; 0,8; 1,2mm  

DOSTUPNÉ TVARY

STANDARD
Obdélník
Ovál
Double D

SPECIÁL
B03
G03
G02
Trapezoid (můstky)
E06
G04
D06
B02- zkosené rohy
Rádiusové rohy
Speciál obdélník
Bandaid
Rovnoběžník
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VERSADIETM- Dělící matrice s výměnnou vložkou 

Novinka 

OBJEDNACÍ KÓDY                                                   
MATE02223         “D“ adaptér pro upnutí výměnné vložky
MATE02225         “E“ adaptér pro upnutí výměnné vložky
D8AQ_A         “D“ výměnná vložka
D8AR_A         “E“ výměnná vložka
MSAD         “D“ podložky pod matrici (sada 9ks)
MSAE         “E“ podložky pod matrici (sada 9ks)

http://www.sp-tech.cz/

	Snímek 1

