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

MU/90 MENGHINÄ‚ MODULARÄ‚ 

Material
FONT? GS 600-3 UNI 4544

Caracteristici
Duritate Brinell: HB = 190-270, Rezisten?? la rupere: Rmin = 61, 
ALUNGIRE %: A% = 3

AceastÄƒ menghinÄƒ a fost realizatÄƒ Å£inându-se cont de cerinÅ£ele actuale ale maÅŸinilor unelte moderne ÅŸi ale centrelor de prelucrare cu c
omandÄƒ numericÄƒ, de înalt randament. Tocmai din acest motiv, a fost realizatÄƒ dintr-un material a cÄƒrui caracteristicÄƒ principalÄƒ
este aceea de a absorbi vibraÅ£iile, care au fost dintotdeauna dÄƒunÄƒtoare atât pentru piesele de prelucrat, cât ÅŸi pentru maÅŸina un
ealtÄƒ care efectueazÄƒ operaÅ£iunile. 

Alte caracteristici ale acestei menghine sunt:
rapiditate de montaj ÅŸi aliniere a menghinei pe maÅŸinÄƒ
mare deschidere, disponibilÄƒ cu volume reduse
posibilitate diversificatÄƒ de amplasare
forÅ£Äƒ de strângere ridicatÄƒ ÅŸi înaltÄƒ precizie. 

Toate aceste caracteristici fac din aceastÄƒ menghinÄƒ un echipament cu utilizare extrem de diversificatÄƒ. Soclul, realizat dintr-
o singurÄƒ piesÄƒ de legÄƒturÄƒ cu capÄƒt fix ÅŸi platforma de glisare sunt realizate din fontÄƒ sferoidalÄƒ GS 600. Acest material este cunoscut pentru 
excelentele sale caracteristici mecanice, care oferÄƒ acestei menghine un caracter compact ÅŸi rigid, chiar ÅŸi la solicitÄƒrile cele mai
dificile. Partea mobilÄƒ gliseazÄƒ pe ÅŸine cu diblu, realizate cu toleranÅ£e precise. Toate suprafeÅ£ele de sprijin inferioare, superioare
ÅŸi laterale sunt atent rectificate. Prin urmare, rezultÄƒ o geometrie deosebit de precisÄƒ în toate punctele sale, care asigurÄƒ acestei m
enghine acea caracteristicÄƒ de modularitate în formarea unor echipamente ce necesitÄƒ utilizarea menghinei pe verticalÄƒ, pe orizont
alÄƒ, pe lateralÄƒ pe pÄƒrÅ£ile sale, montatÄƒ pe cuburi ÅŸi în unghi drept sau, de asemenea, utilizarea mai multor menghine dispuse una l
ângÄƒ alta ÅŸi perfect aliniate. 

În acest scop, menghina este prevÄƒzutÄƒ cu caneluri de aliniere longitudinale ÅŸi transversale ÅŸi are posibilitatea de fixare pe platformÄ
ƒ sau pe echipamente, prin cadre de blocare laterale sau printr-o serie de orificii centrale realizate pe lungimea sa. O altÄƒ car
acteristicÄƒ importantÄƒ este sistemul de blocare a piesei, care se face printr-un ÅŸurub trapezoidal cu filet stâng realizat din oÅ£el Å



Ÿi cuplat la o piuliÅ£Äƒ realizatÄƒ din bronz cu înaltÄƒ rezistenÅ£Äƒ mecanicÄƒ. 

Acest sistem permite sÄƒ se ajungÄƒ la mari forÅ£e de strângere între fÄƒlci. De asemenea, întreg grupul ÅŸurub-piuliÅ£Äƒ poate fi uÅŸor repoziÅ£ion
at, pentru a aranja menghina pe deschiderea doritÄƒ, astfel încât strângerea piesei sÄƒ se facÄƒ întotdeauna în cele mai favorabile condiÅ£ii m
ecanice. ApÄƒrÄƒtori speciale detaÅŸabile protejeazÄƒ de aÅŸchii ÅŸi pulberi atât orificiile, cât ÅŸi îmbinÄƒrile centrale pentru suportul piuliÅ£ei, cu care 
este prevÄƒzutÄƒ menghina. 

Demontarea ÅŸi remontarea pentru curÄƒÅ£area ÅŸi întreÅ£inerea ÅŸurubului, a piuliÅ£ei ÅŸi a platformei de glisare sunt extrem de simple ÅŸi se pot
realiza indiferent de amplasarea menghinei. 

FÄƒlcile plate din dotare sunt din oÅ£el, cementate, cÄƒlite ÅŸi finisate prin rectificare; la cerere, la cerere, se pot livra fÄƒlcile prismatice
, adecvate pentru strângerea pieselor cilindrice. 

Menghina se poate livra echipatÄƒ cu bazÄƒ rotativÄƒ ÅŸi gradatÄƒ la 360°.

Accesoriile din dotarea normalÄƒ sunt cheia polivalentÄƒ pentru îndepÄƒrtarea apÄƒrÄƒtorilor ÅŸi a suportului piuliÅ£ei, cheia cu clichet reversi
bilÄƒ utilizatÄƒ pentru strângerea piesei ÅŸi cele 4 cadre de blocare.
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DATI DIMENSIONALI

TIP 100 125 150 175 200 TOL.

A 100 125 150 175 200

B 150 220 300 300 400 300 400 500 +3,00 +5,00

C 47 52 52 57 57

D 55 60 60 70 70 Â±0,02

E 102 112 112 127 127

F 345 430 520 535 635 545 645 745 Â±0,1

G 435 522 612 622 722 632 732 832

H 2 3 4 4 5 4 5 6

L M10 M10 M10 M10 M10

M 2 2 3 3 4 3 4 5

N 74.5 76.5 86.5 96.5 106.5

O 80 100 110 135 160

P Ã˜22 Ã˜22 Ã˜22 Ã˜22 Ã˜22

Q Ã˜16 Ã˜16 Ã˜16 Ã˜16 Ã˜16

R 32 32 32 32 32

S 10 10 10 10 10

T 100 110 120 130 140 Â±0,05

U 100 100 100 100 100 Â±0,1

V 25 25 25 25 25

Z 84.5 96.5 96.5 96.5 96.5

AA 25 25 25 25 25

AB 30 32.5 37.5 45 50

Greutate kg 18 27 38 53 62 66 76 88




