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EQUIPAMENTO DE OFICINA 2021

EQUIPAMENTO DE MONTAGEM

Adequado para os seguintes sistemas:

Montagem de conectores E 21990

O dispositivo simplifica a montagem de acoplamentos rápidos e 

buchas de conexão na mangueira de refrigeração. Dependendo da 

aplicação, existem três variantes de conjunto diferentes à escolha.

 » Montagem simplificada de acoplamentos rápidos retos,  

de 45° e 90°

 » Utilização para conectores para mangueira com  

Ø 9 e 13 mm

 » Utilização móvel possível por fixação na prensa ou  

através de furos de fixação
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Outras  
recomendações

FERRAMENTAS DE CORTE

Fresas para alumínio e cobre

Expandimos a nossa gama de fresas de alto desempenho para alumínio e cobre 

com 3 arestas de corte, 2 arestas de corte e 1 aresta de corte.

 » Com passo não uniforme e corte central

 » Melhores superfícies devido às arestas de corte nano-polidas

 » Alta estabilidade através da cabeça cilíndrica estreita e transferência otimizada

Fresa de elevado desempenho em metal duro integral com raio de canto,  
encabadouro rebaixado

Novas na nossa gama são fresas de elevado desempenho em metal duro integral para  

uso universal de fresagem de acabamento, desbaste, e desbaste com ferramenta.

 » Diferentes ângulos de navalha para um manuseio silencioso e de baixa vibração

 » Rebaixada após a zona de corte

 » Excelente qualidade da superfície

Porta-ferramentas
HWZ xxxxx

DE  

Ø 2 MM 

A 16 MM

DE  

Ø 6 MM  

A 16 MM



ITS-50

ITS-50

System HITS-50

ITS-50ITS-50ITS-50

Adaptador para sistema de fixação H

Com os novos adaptadores do sistema,  

os porta elétrodos do sistema ITS podem  

ser fixados de forma rápida e fácil ao sistema  

de fixação H e vice-versa.

Adaptador  
sistema H  para ITS-50 

HER 3680

Adaptador  
ITS-50 para sistema H  

HER 3082

Prensa de pêndulo giratória, 1 máxilas HER 6115

A prensa de pêndulo giratória com maxila pode ser utilizada  

para fixar e ajustar com precisão as peças erosão a fio.

 » A peça pode ser ajustada em três eixos

 » Intervalo de fixação possível: 0-100 mm

 » Ajuste de ângulo a 360°

V-bloco suporte ITS-50 HER 6120

O suporte de blocos em V permite a fixação de peças redondas  

e angulares, tais como extratores ou punções.

ACESSÓRIOS PARA EDM

Material redondo Material quadrado e plano

Cabeça de  
aperto rápido
HER 6310

Prensa de  
pêndulo giratória
HER 6114

Suporte de  
sistema
HER 1890



INOX

ICE

MEU

E 1272 M
E 1274 M

E 1275 M

Expansão da gama de acessórios de elevação Meusburger

A partir de agora, estão disponíveis em stock os seguintes novos tamanhos:

Prensa de precisão, inoxidável HWS 512

A nossa reconhecida prensa de precisão é ideal para trabalhos  

horizontais, verticais e laterais de fresagem, retificação, inspeção e 

EDM. Agora também disponível numa variante em aço inoxidável.

 » Variante em aço inoxidável especialmente adequada para  

utilização em máquinas de eletroerosão

 » Precisão de ângulo exato em todos os lados

 » Precisão do ângulo e paralelismo de 0,003/100 mm

Olhal de aplicação força central basculante E 1273

Novo olhal basculante nos tamanhos M36 e M42.

ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO &  
ELEMENTOS DE APERTO

ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO

ELEMENTOS DE APERTO

Leitor USB RFID THA 90

Novo na gama é o nosso leitor RFID funcional para  

digitalizar o seu inventário de pontos de elevação.

 » Leitura rápida e fácil de transmissor-recetor RFID

 » Saída de um número de identificação único como texto

 » Emparelhamento via USB (A) com PC, tablet, computador  

portátil e smartphones com OTG

Prensa de  
precisão, inox.
HWS 510

Bloco magnético  
de fixação
HWS 730

Elevador  
magnético  
permanente
THL 100

M8M8, M36,  

M42, M48
M8, M56,  

M64
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FERRAMENTAS DE CORTE

Fresas tóricas e de raio completo para materiais até 54 HRC

A mais recente tecnologia de revestimento nestas fresas permite arestas de corte extremamente 

lisas para os melhores resultados de superfície.

 » A mais alta precisão para o diâmetro da haste e da ferramenta, concentricidade e raio

 » Ideal para maquinação a seco e a húmido

 » Disponível com 2 arestas de corte e com 4 arestas de corte

Micro fresa como fresa de acabamento e fresa de raio completo

Alcançar alta eficiência económica com as micro fresas através da melhoria da vida útil,  

máximo desempenho de corte e excelente qualidade de superfície da peça.

 » Com corte no centro

 » Arestas robustas, polidas e espaço para aparas

 » Comprimento da navalha curto para boa estabilidade

DE  
Ø 0,5 MM  

A 3 MM

DE  
Ø 0,8 MM
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Espuma de limpeza para cavidades VCF 18

O produto de limpeza remove eficazmente os residuos de  

plástico e os resíduos queimados dos moldes de injeção.

 » Espuma eficaz com longo tempo de reação

 » Pode ser utilizado em moldes com regulação de temperatura

 » De fácil utilização e biodegradável

Lima pneumática com curso de pêndulo, Premium GDSF 5010

A lima pneumática é ideal para utilização em contornos encastra-

dos. O movimento do pêndulo evita danos nas  

superfícies inferior ou frontal.

Chave Torx® V 31300

A chave Torx® é a ferramenta de  

montagem perfeita para a fixação  

dos tampões roscados E 20760.

CONSUMÍVEIS

ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES

EQUIPAMENTO DE MONTAGEM

Compatível com:

Tampão roscado com cone  

de vedação E 20760

Produtos auxiliares:

Cabo Torx® V 31010

T20 / T30 / T40

N.º CURSO €

GDSF 5010/0,3 0,3

395,00GDSF 5010/0,7 0,7

GDSF 5010/1,2 1,2
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T +43 5574 6706-0 | sales@meusburger.com | www.meusburger.com


