
 AMADA תואמתA            שיטת דפינה מידע טכני והסברים 

                          
 חברת UKB מתאימה את החומרים האופטימליים לכל כלי בהתאם לעומס המקסימלי המותר 

o 2 1200 N / mm -42 CrMo4, annealed at 1100  

o 2 1100 N / mm -1.2312, annealed at 950  

o 2 850 N / mm -800 C45, tempered to  

o C45 

• HRC  52-56איזור העבודה /רדיוסים/שטחים עובדים מחוסמים עמוק לקושי  

  השחזה מדוייקת •

 מלאה בין יחידות האורך בכל זמןערבות לתאימות  •

 מקבילות גבוהה מאוד •

בכל המידע  הכלים מסומנים , adapter systems  בעזרת מתאמים כלים משיטת דפינה זו יכולים לשמש בכל שיטת דפינה אחרת •

 ניוטון/מטר-עומס מותר מקסימלי בק"ג-גובה-רדיוס-זויצ-הנדרש :מק"ט

 

 
מ"מ.  100אחתץ ימין ואחת שמאל באורך ה-מחולק סטנדט יש שתי יחידות קצה עם קרן 835/9בכל כלי עליון 

 צדדים                                                                                   4יחידות אלו מיועדות לכיפוף מגש סגור מ 

 2סוג 1סוג  •

https://www.ukb-gmbh.de/produkte/ukb-abkantwerkzeuge/ukb-adapter-und-zwischenstuecke/
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 אורכי כלים סטנדרטיים

                                   כלים עליונים

  יחידה שלמה 835 מ"מ

  יחידה שלמה 415 מ"מ

 

 יחידה מחולקת באורך  835 מ"מ

 מסופקת רק כסט מחולק מלא  •

   יחידות אורך 9 •

 ( right horn 100 ,300 ,200 ,50 ,40 ,20 ,15 ,10 , ימין ושמאל 100)

 לים תחתונים /פריזמותכ
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 מחולקת 835יחדה באורך  

 מסופקת רק כסט מחולק מלא •

  יחדות אורך 8 •

(10, 15, 20, 40, 50, 100, 200, 400) 

•  

  UKB-System A  אפשרויות שינוי ראש דפינה שיטה 

 

70501 

UKB system A groove for: 

• Bystronic / Amada / Safan 

• Safan 

70503 

Groove 14 x 4 mm in addition to the 

 8.4 x 3 mm  

UKB system A  

groove and shortened mounting for: 

• Bystronic / Amada / Safan 

• Safan 

 

70504 

Recording for: 

• UKB System A - "Amada one touch" 
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70,600 

Groove for: 

• hydraulic clamping Gasparini 

 

70.1050 

Groove in addition to the 8.4 x 3 mm  

UKB system A groove for: 

• pneumatic clamping "Clark®" 

 

70505 

 Individual groove (XxY) in addition to the 8.4 x 3 mm UKB system A groove 

• according to the information you have given 

 אפשרות להשתלת  יטות דפינה אחרותשל המתאים זנב דפינה

By milling a 2 mm groove and inserting a ground wedge strip (BxH), templates UKB-System A can be used 

on other pressbrakes. 

Modification Detailed information and prices in the section 
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