Accesorii

Plăci de fixare cu vid

®

Imagine exemplificativă

VakuFit - L
Plăcile găurite pentru fixare cu vid
solicită minim pompa de vid. Plăcile
nu necesită întreţinere aproape de
loc şi astfel sunt adecvate pentru
gravuri şi fixarea plăcilor.
Faţă de alte variante de sisteme de
fixare cu vid, frezările în material
până la o anumită proporţie din
suprafaţa totală nu sunt o problemă
şi piesele rămân prinse în siguranţă.
Se pot realiza opritori pentru material
cu uşurinţă cu ştifturi de 5 mm
montate în găurile plăcilor de
aspiraţie cu vid. Plăcile de cauciuc
găurite sunt consumabile şi pot fi
reutilizate de mai multe ori. Pe lângă
plăcile noastre standard se oferă şi
variante speciale pe măsura
dorinţelor clienţilor până la pachete
complete.

Conexiune multiplă pentru un debit mare şi
distribuţie optimă a vidului

Indicaţie
Toate plăcile de vid se pot monta alăturat pentru a
forma o suprafaţă mare.

Nr. articol

Denumire

DIN Suprafaţă de fixare

216601 0017

VT 2115

A5

210 x 150 mm

216601 0018

VT 3021

A4

300 x 210 mm

216601 0019

VT 4230

A3

420 x 300 mm

216601 0020

VT 6042

A2

600 x 420 mm

216601 0028

pompă de vid (6,0 m³/h) pentru DIN A4 şi A5

216601 0030

pompă de vid (10,0 m³/h) pentru DIN A2 şi A3

216600 0027

kit de aer pt. pompa de vid 6,0 m³/h

216600 0028

kit de aer pt. pompa de vid 10,0 m³/h

Forţa de fixare este proporţională
cu suprafaţa acoperită, coeficientul
de frecare şi diferenţa de
presiune. Pentru a mări coeficientul de frecare se va livra o placă
de cauciuc găurită.

Livrare
•
•
•
•
•
•

1x adaptor de conectare
1x cheie de 68mm
1x placă din cauciuc cu găuri
1x placă de cauciuc pentru
acoperirea găurilor libere
3x furtun de legătură
instrucţiuni de utilizare

Ne rezervăm dreptul pentru modificări tehnice.
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SISTEME

E31

sisteme

Plăci de fixare cu vid

