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Menghine modulare pentru maÅŸini de frezat ÅŸi centre de prelucrare mecanice, hidropneumatice, hidraulice ÅŸi oleodi
namice, menghine pentru rectificare

MOM/74-N MENGHINÄ‚ HIDRAULICÄ‚ MANUALÄ‚ 

Material Caracteristici
DURITATE BRINELL: HB = 190÷240, REZISTEN?? LA RUPERE: Rmin = 26, ALUNGIRE 
%: A% = 3

AceastÄƒ menghinÄƒ are aceleaÅŸi caracteristici mecanice cu mod. MAP/78 (înaltÄƒ precizie, rigiditate ÅŸi rezistenÅ£Äƒ la cele mai dificile solici
tÄƒri, determinate de îndepÄƒrtÄƒri masive). 

Are posibilitatea de a ajunge la o mare putere de strângere între fÄƒlci, obÅ£inutÄƒ prin utilizarea unui modul hidraulic special, cu un ef
ort minim din partea operatorului. 

Presiunea de blocare atinsÄƒ se poate calibra printr-o reglare corespunzÄƒtoare ÅŸi este afiÅŸatÄƒ pe manometru, pentru un ulterior c
ontrol din partea operatorului. AceastÄƒ reglare permite aÅŸadar repetabilitatea, la fiecare blocare, a presiunii setate, lucru abso
lut necesar pentru o menghinÄƒ care cu cea mai mare uÅŸurinÅ£Äƒ ajunge la o forÅ£Äƒ de strângere între fÄƒlci, de 8000 kg. 

Modulul hidraulic utilizat permite apropierea mecanicÄƒ a fÄƒlcilor de piesa ce trebuie blocatÄƒ, apoi se realizeazÄƒ automat cuplarea
pÄƒrÅ£ii hidraulice care realizeazÄƒ blocarea cu maximÄƒ siguranÅ£Äƒ ÅŸi fÄƒrÄƒ nici un efort, pânÄƒ la presiunea setatÄƒ. În faza de deblocare piesÄƒ, se înt
âmplÄƒ exact invers, adicÄƒ prin reducerea presiunii se decupleazÄƒ funcÅ£ia hidraulicÄƒ ÅŸi se cupleazÄƒ funcÅ£ia mecanicÄƒ pentru îndepÄƒrtarea fÄƒlc
ilor de piesa prelucratÄƒ.

ÎntreÅ£inerea pe o astfel de menghinÄƒ este practic inexistentÄƒ, dat fiind cÄƒ ÅŸinele, piuliÅ£a ÅŸi ÅŸurubul sunt în întregime protejate de aÅŸchi
i ÅŸi pulberi. În timp, modulul poate avea nevoie de o restabilire a nivelului de ulei, operaÅ£iune uÅŸor de realizat, utilizându-se rezer
vorul special livrat în dotarea echipamentului.

Toate suprafeÅ£ele de sprijin sunt finisate prin rectificare. Pe lângÄƒ fÄƒlcile plate realizate din oÅ£el, cementate, cÄƒlite ÅŸi finisate prin
rectificare, se pot livra, la cerere, ÅŸi fÄƒlcile prismatice pentru strângerea pieselor cilindrice. Menghina se poate livra echipatÄƒ cu bazÄ
ƒ rotativÄƒ gradatÄƒ la 360° sau fÄƒrÄƒ bazÄƒ; în acest caz, perfecta aliniere a fÄƒlcii se obÅ£ine prin douÄƒ caneluri longitudinale ÅŸi transversale realizat
e în partea inferioarÄƒ a soclului acesteia.
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DATI DIMENSIONALI

TIP A B C D E F G H L M N O P R GREUTATE 
kg

150 86.5 200 650 60 520 150 112 52 25 M10 37.5 10 120 121 46

175 96.5 250 708 70 535 175 127 57 25 M10 45 10 130 131 74

200 106.5 300 763 70 645 200 127 57 25 M10 50 10 140 131 89



DATI FUNZIONALI

TIP MOM 74 N LIMITÄ‚ MAXIMÄ‚ BAR F KN

150 250 48

175 300 55

200 350 65


