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

MIR/75-N MENGHINÄ‚ HIDRAULICÄ‚

Material
FONT? GS 600-3 UNI 4544

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

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

Un modul hidraulic permite închiderea ÅŸi deschiderea automatÄƒ prin acÅ£ionarea unei pompe hidraulice cu pedalÄƒ, ceea ce face ca a
ceastÄƒ menghinÄƒ sÄƒ fie indispensabilÄƒ în toate prelucrÄƒrile în serie, ce necesitÄƒ blocÄƒri ÅŸi deblocÄƒri repetate ale pieselor, menÅ£inându-se sigur
anÅ£a ÅŸi forÅ£a de strângere ridicatÄƒ. 

Pompa hidraulicÄƒ cu pedalÄƒ este alimentatÄƒ cu aer comprimat cu presiune între 4 ÅŸi 8 bari, iar forÅ£a de strângere obÅ£inutÄƒ între fÄƒlci est
e de 6000/kg, forÅ£Äƒ ce nu poate fi reglatÄƒ de cÄƒtre utilizator, ci calibratÄƒ în faza de testare. MiÅŸcarea automatÄƒ de închidere este de circa 10
mm ÅŸi se realizeazÄƒ prin creÅŸteri continue de 3 mm, conform normelor de prevenire a accidentelor. 

Presiunea uleiului asiguratÄƒ de pompa hidraulicÄƒ este de circa 250 kg/cm2. Åžurubul central, piuliÅ£a, ÅŸinele de glisare ÅŸi suprafaÅ£a d
e lucru sunt complet protejate de aÅŸchii ÅŸi pulberi, aÅŸadar menghina nu are practic nevoie de lucrÄƒri de întreÅ£inere. Toate suprafeÅ£el
e de sprijin sunt finisate prin rectificare.

FÄƒlcile plate din dotare sunt fabricate din oÅ£el, cementate, cÄƒlite ÅŸi finisate prin rectificare, iar la cerere se pot livra ÅŸi fÄƒlci în versiunea pri
smaticÄƒ, adecvatÄƒ pentru strângerea pieselor cilindrice. 

Menghina se poate livra echipatÄƒ cu bazÄƒ rotativÄƒ gradatÄƒ la 360° sau fÄƒrÄƒ bazÄƒ; în acest caz, perfecta aliniere a fÄƒlcii se obÅ£ine prin douÄƒ
caneluri longitudinale ÅŸi transversale realizate 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 86.5 200 614 60 520 150 112 52 25 M10 37.5 10 120 121 46

175 96.5 250 673 70 535 175 127 57 25 M10 45 10 130 131 74

200 106.5 300 728 70 645 200 127 57 25 M10 50 10 140 131 89



DATI FUNZIONALI

TIP MIR 75 N MIÅžCARE AUTOMATÄ‚ TIMP DE ÃŽNCHIDERE

150 10 2 

175 10 2 

200 10 2 


