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

MENGHINÄ‚ MVC200 /2V

Material
Font? Sferoidal? GS500, O?el 
c?lit

Caracteristici
Max KG.4500 pentru fiecare falc?, 4500x2=9000 Kg. for??, For?? 
maxim? de strângere = kg. 9000

È™ipoate fi folositÄƒ pentru a prinde douÄƒ piese în acelaÈ™i timp, reducând timpii de producÈ›ie È™i pe cei necesari schimbÄƒrii piesei

O variaÈ›ie a menghineiMVC200 /1V, de la care pÄƒstreazÄƒ caracteristicile de construcÈ›ie È™i prin urmare colierul culisant È™i cele douÄƒ f
Äƒlci de prindere (fixÄƒ È™i mobilÄƒ) sunt realizate din oÈ›el cÄƒlit, baza este realizatÄƒ din FontÄƒ SferoidalÄƒ GS500 È™i întreg ansamblul este ajustat È™i asam
blat astfel încât sÄƒ asigure toleranÈ›e precise de strângere. FÄƒlcile mobile duble independente asigurÄƒ prinderea optimÄƒ a pieselor, ind
iferent de dimensiunea È™i de forma acestora. Poate fi utilizatÄƒ pentru prelucrare în serie micÄƒ dar È™i în serie mare 
È™ipoate fi fo
lositÄƒ pentru a prinde douÄƒ piese în acelaÈ™i timp, reducând timpii de producÈ›ie È™i pe cei necesari schimbÄƒrii piesei, 
sau poate fi folositÄƒ în procese ce necesitÄƒ douÄƒ etape de prelucrare, care în mod normal pot fi realizate doar prin douÄƒ prelucrÄƒr
i succesive sau folosind douÄƒ menghine în acelaÈ™i timp È™i pe care acum le puteÈ›i efectua cu o singurÄƒ menghinÄƒ.

Desigur o puteÈ›i folosi È™i pentru o singurÄƒ piesÄƒ, caz în care forÈ›a de prindere va fi semnificativ mai mare graÈ›ie sistemului de dublÄƒ-pri
ndere ce practic echivaleazÄƒ cu folosirea a douÄƒ menghine pentru prinderea piesei; puterea de prindere se va dubla ( 
pânÄƒ la 9000 Kg) proporÈ›ional cu sarcina în Nm aplicatÄƒ la È™uruburile de strângere.

Menghina poate fi prevÄƒzutÄƒ cu accesorii precum cale magnetice plan-paralele rectificate, fÄƒlci zimÈ›ate, ideale pentru prindere
a pieselor neprelucrate sau cu suprafeÈ›e neregulate.
Pachetul standard include 4 cleme pentru fixarea menghinei pe suprafaÈ›a de lucru È™i o cheie cu clichet pentru strângerea mengh
inei.
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DATI DIMENSIONALI

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T GREUTATE 
KG.

190 321 500 184 338 155 90 65 511 849 145.3 65 68 95 50 18 13 6.5 77


