STALOWE OSàONY TELESKOPOWE
Osųony standardowe
SpoƑród wielu producentów stalowych osųon teleskopowych, wyróǏnia nas przede wszystkim
wysoka jakoƑđ produktów oraz atrakcyjne ceny. W parku maszynowym wysoko wykwalifikowani
inǏynierowie regularnie pracujČ nad ulepszeniem wyrobów, które posiadamy w ofercie.
Szczególny nacisk kųadziony jest na zwiħkszanie prħdkoƑci osiowej osųon do coraz szybszychŶĂͲ
pħdów liniowych w nowoczesnych obrabiarkach. Opatentowane przez nas pochųaniaczeƵĚĞͲ
rzeŷ oraz inne unikatowe rozwiČzania techniczne, pozwalajČ poprawiđ jakoƑđ orazďĞǌƉŝĞĐǌĞŷͲ
stwo pracy obrabiarek.

Pozioma pozycja
pracy

Pionowa pozycja
pracy

profilowane Ƒlizgi
prowadzČce
Prowadzenie osųony
na przedųuǏkach albo
profilach supportu

Frontalna pozycja
pracy

Zdejmowany panel
zamykajČcy

Frontalna profilowana
pozycja pracy
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STALOWE OSàONY TELESKOPOWE
Osųony standardowe
Stalowe osųony teleskopowe wykonujemy z najwyǏszej jakoƑci materiaųów. Nasze produkty
powstajČ w oparciu o najnowoczeƑniejszČ technologiħ. Stosujemy przy tym wiele innowacyjnych
rozwiČzaŷ.
Specjalne przeciwcierne Ƒlizgi z mosiČdzu
albo zagaranicze z poliuretanowČ wargČ
sČ instalowane pomiedzy segmentami dla
zapewnienia szczelnoƑci i pųynnej pracy.

Specjalne uchwyty montowane
w celu ųatwego przenoszenia
ciħǏkich osųon.
ponad 100kg dla poziomych osųon
ponad 70kg dla frontalnych lub pionowych

W tym miejscu instalujemy opatentowane przezŶĂƐ
pochųaniacze uderzeŷ w osųonach do duǏychƉƌħĚŬŽƑĐŝ
przesuwu. Pochųaniacze redukujČ efektywnieƐŬƵƚŬŝ
uderzeŷ miħdzy segmentami osųon.
To innowacyjne rozwiČzanie w poųČczeniu z precyzyjnymi
metodami montaǏu gwarantujČ prawidųowČ pracħ naszych
osųon w najszybszych obrabiarkach.

UǏyta do produkcji najwyǏszej jakoƑci stal
zapewnia zachowanie pųaskich powierzchni
i jest odporna na korozjħ.
GruboƑđ blachy od 1.5 do 3mm.
Osųony teleskopowe mogČ byđ równieǏǁǇͲ
konane ze stali nierdzewnej.

Do pracy z duǏČ prħdkoƑcia lubĚŽ
ciħǏkich osųon zalecamyųŽǏǇƐŬŽͲ
wane rolki. UmoǏliwiČ oneųĂŐŽĚŶĞ
i ciche przemieszczanie.

Zagarniacze utrzymujČ w czystoƑci Kompaktowe osųonyƚĞůĞͲ
powierzchniħ osųon i chroniČ przed skopowe do maųychƉƌħͲ
wpadaniem wiórów do drogich prowa- ĚŬŽƑci pracy wyposaǏamy
dnic. Dlatego zagarniacze sČ odporne na w specjalne przeciwcirne
wysokČ temperaturħ, olej i chųodziwo.
Ƒlizgi z mosiČdzu albo
z
tworzywa sztucznego.
Wargi zagarniaczy wykonujemy zƉŽůŝͲ
uretanu a w szczególnych ƉƌǌǇƉĂĚŬĂĐŚ
montujemy staloweƉƌǌĞĚǌŐĂƌŶŝĂĐǌĞĚŽ
ostrych wiórów.

T. +48 22 6256541 | F. +48 22 6216108 | E. mercator@mercator-e.pl | www.mercator-e.pl

3

STALOWE OSàONY TELESKOPOWE
Konfiguracje
Forma 1

Forma 2

Forma 3

Forma 4

Forma 5

Forma 6

Uwaga! Przedstawiamu tylko kilka z wielu
moǏliwych konfiguracji w jakich moǏemy
produkowađ stalowe osųony teleskopowe.

Max dųugoƑđ po otwarciu
Min dųugoƑđ po
zųoǏeniu

Skok

Min dųugoƑđ po
zųoǏeniu
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STALOWE OSàONY TELESKOPOWE
Kwestionariusz
.................................................................

Znak handlowy:

..................................................................

Model:

........................................... OƑ: ...........

Oznaczenie osųony:..............................
Przyspieszenie:

.............. m/s2

Pozycja
pracy
Prowadzenie:

IloƑđ: ..............

PrħdkoƑđ: ........ m/min

Poziomo

Pionowo

Frontalnie

Pochyųo

_lizg

Rolki

.............................................................................
Klient:
Ulica: ............................................................nr. ................
Miasto: .............................................. Kraj: .........................
Osoba kontaktowa:..............................................................
Telefon: ..............................................................................
Fax: .......................................................................................
E-mail: ...................................................................................
Zamawiana iloƑđ:
...............

Max dųugoƑc po rozųoǏeniu
Min dųugoƑc po zųoǏeniu

Skok
Nie

Prowadnica

PrzeƑwit

Tak

PrzeƑwit

Chųodziwo:

GruboƑđ pųyty mocujČcej
Zapas

Powierzchnia prowadnicy

Typ maszyny:

GruboƑđ pųyty mocujČcej 2

1
3

GruboƑđ pųyty mocujČcej 1

2

GruboƑđ pųyty mocujČcej 2
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STALOWE OSàONY TELESKOPOWE
Produkt specjalny: SHEET-POCKET.
Pųaskie osųony teleskopowe typu SHEET-POCKET sČ najbardziej efektywnym rozwiČzaniem do
ochrony osi pionowej Y. W centralach obróbczych tego typu osųony mogČ pracowađ z prħdkoƑciČ
do 150m/min i przyƑpieszenim 2g. Konstrukcja caųkowicie zamkniħtej, sztywnej ramy, pozwala
na prawidųowČ pracħ osųon niezaleǏnie od struktury maszyny. SztywnoƑđ osųon uųatwia ich montaǏ
i wymianħ podczas remontów.
Pųaskie osųony teleskopowe wykonujemy w dowolnym wymiarze z uwzglħdnieniem ograniczeŷ
konstrukcyjnych, które w kaǏdym przypadku mogČ Paŷstwo skonsultowađ z naszymi inǏynierami.

Otwór na wrzeciono
z zamontowanym
zgarniaczem wiórów
na krawħdziach pųyty

Sposób uųoǏenia dokųadnie spasowanych
ruchomych paneli, wykonanych z wysokiej
stali, zapobiega dostawaniu siħ wiórówĚŽ
wewnČtrz urzČdzenia

Sztywna obudowa
pųaskiej osųony
teleskopowej pozwala
na ųatwy montaǏ
i szybkČ wymianħ
podczas remontów

Pųaskie osųony teleskopowe SHEET-POCKET moǏna w prosty sposób zintegrowađ
z roloosųonami SURE-SPRING.
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STALOWE OSàONY TELESKOPOWE
Produkty specjalne: czworokČtne osųony teleskopowe.
Ten typ osųon powstaų z myƑlČ o maszynach specjalnych oraz centrach obróbczych. Zastosowana
w nich metoda przemieszczania segmentów, pomaga wykorzystađ optymalnie przestrzeŷ
roboczČ. To innowacyjne, opatentowane przez nas rozwiČzanie techniczne.

• Pųaska
ų
dwuosiowa praca
• DuǏa
Ǐ szybkoƑđ przesuwu
• Kompaktowe wymiary
• BatwoƑđ monatrzu
• Maksymalne wykorzystanie wolnej
przestrzeni

Produkty specjalne: okrČgųe osųony teleskopowe.
Podobnie jak czworokČtne osųony teleskopowe, ten produkt równieǏ powstaje na zamówienie. Ze
wzglħdu na iloƑđ czynników, które wpųywajČ na finalny projekt takiej osųony, prosimy o kontakt
z naszym biurem techniczno-handlowym, w celu przygotowania konkretnego produktu.

• Pųaska dwuosiowa praca
• DuǏa szybkoƑđ przesuwu
• Kompaktowe wymiary
• BatwoƑđ montaǏu
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STALOWE OSàONY TELESKOPOWE
Produkt specjalny: naprawy metalowych osųon teleskopowych.
Oprócz nowych osųon produkowanych na zamówienie, w naszej ofercie posiadamy równieǏ tzw.
Usųugħ serwisowČ, polegajČcČ na regeneracji lub naprawie osųon, które posiadacie Paŷstwo
na stanie.

Inspektor firmy
MERCATOR
podczas pomiarów

Przed naprawČ

Po naprawie

Usųuga obejmuje:
• Sprawdzenie uszkodzonych elementów
• Wymianħ zgarniaczy, Ƒlizgów lub rolek prowadzČcych
• Wymianħ zuǏytych prowadnic z brČzu
• Czyszczenie i polerowanie
• Dobranie osųon teleskopowych do obrabiarek, które ich nie posiadaųy
• KompleksowČ regeneracjħ zniszczonych osųon
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