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Téma čísla: msv brno

Prodej hydraulických, pneumatických, těsnicích a filtračních prvků. 
Projekce a výroba agregátů, válců, jednoúčelových strojů a zařízení. 
Opravy hydraulických a pneumatických prvků, filtrace olejů. 
Montáž, servis a diagnostika hydraulických a pneumatických systémů. 
Úprava stlačeného vzduchu – sušení a filtrace, průmyslové chlazení.

Zveme Vás k návštěvě 
naší expozice na MSV v Brně, 
ve dnech 9. - 13. 10. 2017. 
Najdete nás v pavilonu V, 
stánek č. 124.

www.seall.cz

www.tox-cz.com

 TOX® PRESSOTECHNIK
Bohunická 133/50, 619 00 BRNO
MMracek@tox-de.com

GmbH &
Co. KG

Díky modulárnímu systému 
jsou TOX®-Kleště

sestaveny individuálně 
na přání zakazníka

pro všechny typy 
aplikací.

TOX®-
Kleště

ruční i robotické
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Díky modulárnímu systému 
jsou TOX®-Kleště

Navštivte nás na

MSV Brno 

Stánek č. 059, hala B

KompaKtní provedení 
a snadná montáž

Modely nové generace hydromo-
torů F12-152, F12-162 a  F12-182 jsou 
menší a  lehčí než předchozí verze 
a nemají v současnosti na trhu kon-
kurenci. Modely mají pracovní tlak 
až 480 barů a jsou k dispozici v pro-
vedení SAE-D a  dvou verzích ISO. 

Nav íc nabízí několik f lexibilních 
možností rozvržení připojovacích 
kanálů, které tak umožňují navrh-
nout řešení na míru i pro ty nejnároč-
nější aplikace. Ve  srovnání s  úspěš-

ným předchůdcem je nová řada tišší 
o 6 až 10 dB.

Šetří palivo

Patentovaná koncepce sférických 
pí st ů se v yznač uje schopnostm i 
dosahovat vysokých otáček a vysoké 
akcelerace při výborné účinnosti, což 
přináší nižší ztráty výkonu a  sníže-
nou míru uvolňování sálavého tepla. 
Tato unikátní vlastnost snižuje potře-
bu chlazení, čímž šetří jak palivo, tak 
i hmotnost a zprostředkovaně dochá-
zí ke snižování tvorby skleníkových 
plynů a částic tak, aby bylo zaručeno 
plnění i budoucích emisních limitů. 

Zákazník může díky nové gene-
raci hydromotorů F12, ve  srovnání 
s konkurencí, výrazně snížit spotře-
bu paliva. Testy prokázaly o 9,4 kW 
nižší ztráty, což představuje úspo-
ru 2 300 litrů nafty ročně (srovnání 
s konkurenčním modelem v typické 
aplikaci při 2 500 ot/min s paramet-

ry provozu 300 barů a 1 000 provoz-
ních hodin).

náKlady na životní cyKlus

Vysokoúčinné konstrukční řeše-
ní s  nakloněným rotorem, unikát-
ní koncepcí pístů, osvědčenou syn-
chronizací ozubení, pevným cylin-
dr ick ý m tělesem pístů, dvojitý m 
kuželíkovým ložiskem a  optimali-
zovanou koncepcí rozvodné desky 
představuje velmi robustní a spoleh-
livý hydromotor pro náročné apli-
kace, který se současně vyznačuje 
i vynikající provozuschopností.

Hydromotor F12 a  další produk-
ty společnosti Parker si můžete pro-
h lé d nout v  rá mc i Mez i n á ro d n í-
ho strojírenského veletrhu v  Brně 
na stánku SEALL, s. r. o.: Výstaviště 
Brno, Pavilon V, stánek č. 124, 9. až 
13. října 2017.

www.seall.cz

Nová generace F12: na velikosti záleží
další kompaktní řada hydromotorů F12 s vysokou účinností od firmy Parker hannifin nabízí vyšší poměr 
výkonu k hmotnosti při menších zástavbových poměrech.

Testy prokázaly o 9,4 kw 
nižší ztráty, což představuje 
úsporu 2 300 litrů nafty ročně 
(srovnání s konkurenčním 
modelem v typické aplikaci 
při 2 500 ot/min s parametry 
provozu 300 barů a 1 000 
provozních hodin).

Nový produkt DoTwistBall od výrob-
ce Tungaloy je ideálním nástrojem 
zejména pro výrobu forem a zápustek, 
ale také pro všeobecné strojírenství. 
Je toho dosaženo kombinací vynika-
jících vlastností tohoto produktu – 
tuhého upínacího mechanismu a uni-
kátního šroubovitého tvaru destiček. 
Ten podporuje správný odvod třísek 
z  místa řezu, stabilní technologický 
proces a dlouhou životnost při hrubo-
vacích operacích. Složitá konstrukce 
destičky dále eliminuje možnost její-
ho samovolného otáčení v  lůžku při 
malých hloubkách řezu.

Další velkou předností produktu 
DoTwistBall je možnost upnutí dvou 
typů destiček do stejného lůžka, a to 

destič k y pro f rézová n í v ysok ý m 
posuvem a destičky rádiusové. Tělesa 
lze dodat ve třech provedeních: s vál-
covou stopkou, nástrčný typ nebo 
jako modulární systém. Tím jsou 
možnosti uplatnění tohoto nástro-
je posunuty na  novou úroveň. Kon-
strukce tělesa je uzpůsobena správ-
nému odvodu třísek, aby jimi nedošlo 
ke zničení nástroje při výrobě hlubo-
kých kapes.

Destičky pro tento produkt jsou při-
praveny ve  dvou karbidových mate-
riálech: AH3135 pro oceli a  nerezy, 
AH120 pro kalené oceli a litinu.

Nový produkt DoTwistBall výrazně 
zvýší produktivitu u hrubovacích apli-
kací a výroby forem nebo zápustek. 

Nové vysoce produktivní frézy DoTwistBall


