
Zalety
magnetycznego mocowania tłoczników  

w prasach tłoczących

 MAGNETY CZNY 
   SYSTEM 

MOCOWANIA TŁOCZNIKÓW

Oraz inne zalety ...

Bezpieczeństwo przez Moc

    Łatwe  uruchamianie:

Mocowanie        tłocz     nika      szybkie/      łatwe/     bezpieczne 

         Pasuje do tł ocz  ników  każdego  rozmiaru



System 
szybkiego 
mocowania matryc  
i stempli  zmienia  
całkowicie dotychczasowy 
proces produkcji, umozliwiając

zmniejszenie wielkości produkowanych partii wyrobów
i skrócenie serii produkowanych wyrobów.
Quad Stamp jest  sercem tego sposobu zmiany, 
bez ukrytytego czasu niezbędnego do mocowania 
zacisków, wykonania regulacji lub testu  
pomiedzy 2 partiami produkcji.

Wykonany z 2 magnetycznych modułów,
jest łatwy do sterowania  oraz  zainstalowania    
i zintegrowania z posiadana prasą.  

Bezkonkurencyjny
czas mocowania !



Quadsystem, bezp ieczny 
i niezawodny obwód  
magnetyczny, powstał z  
genialnego pomysłu w 1974.
Najpierw został zastosowany 
na obrabiarkach a następnie
do podnoszenia stalowych, 

wyrobów i do mocowania 
form na wtryskarkach.
Ta sama praktycznie techno-
logia jest zastosowana w 
prasach do tłoczenia metali.

       Technologia   
   Permanent-Elektro

Opatentowany, podwójnie 
magnetyczny obwód 
Quadsystem składa się  
z kwadratowych biegunów  
umocowanych w mocnym bloku 
stalowym. Każdy biegun wytwarza 
stałą, jednorodną i określoną  
siłę, bez względu na to kto  
włącza system. 
Ta siła jest proporcjonalna
do liczby biegunów, które 
są w kontakcie z powierzchnią 
matrycy lub stempla. 

Quad Stamp  nie   magnesuje 
całej matrycy lub stempla,   
pole magnetyczne penetruje 
matrycę i stempel  tylko  na  
głębokośc 20mm. Powierzchnia
robocza tłocznika i część 
obrabiana    nie mogą zostać 
namagnesowane aby  
umożliwic usunięcie wiórów 
i prawidłowż pracę tłocznika   
bez zakłóceń.
W ciagu kilku sekund, poprzez 
proste wciśnięcie  przycisku  
możliwe jest zamocowanie lub 
uwolnienie matrycy oraz stempla 
całkowicie bezpiecznie.
Nawet w przypadku awarii  
zasilania, system pozostaje 
aktywny i całkowicie zachowuje  
siłę mocującą.

 fase MAG

 fase DEMAG



Jeden operator, bez żadnych narzędzi
może wykonać cały proces wymiany
 matrycy i stempla łatwo i w sposób 
całkowicie bezpieczny stojąc z dala 
od prasy. Załadowanie tłocznika  
zamknięcie prasy i wciśnięcie przycisku 
dla górnej a potem dolnej części.

Inteligentne sterowanie. Jedynie przy  
osiagnięciu BDC (150-210C) dla prasy
możliwa jest demagnetyzacja góry. 

Technologia Quadsystem nie jest podatna 
na przerwy w zasilaniu energia elektryczną:
 matryca i stempel pozostają w swoim  
położeniu nawet bez zasilania pądem,  
zachowując  tę samą siłę zamocowania.
Ta jednorodna siła mocowania umożliwia  
powtarzalność i stałą jakość procesu
 tłoczenia lub wykrawania, poprzez  
wyeliminowanie odkształceń podstawy 
matrycy lub tłocznika.

System  typu - 
"zero błędów“
- wszystkie 
zainstalowane 
zabezpieczenia 

nadzorują wszystkie 
operacje i w przypadku
awarii             zatrzymują  
pracę prasy.

- UCS urządzenie
kontroli nasycenia  
prądowego

- FCS system wykrywania 
  pola magnetycznego
- Czujnik zbliżenia sprawdza  
  obecnosc matrycy i jej prawidłowe 
 usytuowanie na module magnetycznym

jest latwy do  
zainstalowania:  
poprzez użycie 

śrub do montażu 
płyt magnetycznych w rowkach T-
owych lub gwintowanych otworach.  
Jego modularność umożliwia za- 
adaptowanie do wszelkich potrzeb.
Nie jest wymagana żadna modyfi-
kacja prasy. Quad Stamp jest tak 
zrobiony by pasował do Twojej prasy.
Zredukowana grubość modułów  
umożliwia zachowanie prześwitu.
Większe niż dotychczas matryce 
moga być użyte na małych prasach.

Łatwy w instalacji                Szybki i Prosty        Bezpieczny i Jednorodny

Łatwość 
adaptacji n a  

  różnych         prasach
 Najszybszy sposób 
     ustawiania

Wielka     siła  
mocowania,           
zawsze obecna



Kołki pozycjonujące mogą być  
dodane w celu przyspieszenia
ustawiania matryc.
Dolny modół magnetyczny może  
mieć otwór dla usuwania wiórów.

Rowek w wersji "TS", moduł dolny  
standardowo wyposażony w 2T-  
owe rowki, do włożenia podnośników.

Quad Stamp pasuje do tłoczników 
wszelkiego kształtu i rozmiaru 
bez żadnych modifikacji.
Standardyzacja tłoczników  nie jest  
wymagana. Zaoszczędza  to 
czasu technicznego i innych kosztów.

Na życzenie Quad Stamp dostarczany
jest z interaktywnym sterownikiem IPC  
wraz z pulpitem przycisków. Dzięki
sensorowemu panelowi przycisków 
możliwe jest sterowanie wszystkimi 
funkcjami systemu oraz wyświetlanie  
aktualnej siły wytwarzanej przez moduły   
magnetyczne na każdą część tłocznika. 

Sterownik systemu Quad Stamp 
jest mały i łatwy do zainstalowania.
System używa kilku urządzeń zabez-
pieczających by uniknąć przypadkowej 
Magnetyzacji lub Demagnetyzacji
- Przyciski muszą być wciskane  
jednocześnie  ( funkcja SAFE).
- Klucz  blokujący w celu ochrony przed 
wykonaniem operacji Mag/Demag przez
osoby nieuprawnione .
- Kanał odcinania przycisków dostępny
na życzenie .

Jeśli matryca nie jest ferromagnety-  
kiem lub gdy pole jej powierzchni  
styku z modułem jest zbyt małe,  
można matrycę wyposażyć w  
podstawę wykonaną ze zwykłej stali.

Rowki w wersji "UR" są wykony- 
wane w osobnych częściach, dla
wygodnego i elastycznego ustawiania 
na płycie maszyny, do wkładania
“U-kanałowych podnośników”  
różnego rozmiaru. 
Moduły magnetyczne moga być 
różnej grubości aby dopasować  
sie do wysokości wejścia

Całkowita dostosowal-
ność do potrzeb klienta

 Modyfikacja matrycy
nie jest wymagana

Sterownik

Prosty  w  zamawianiu Adaptowalny 

 do   wielu  
   rozmiarów 

   bezkosztowo

 Przyjazny      w użyciu



Siedziba :

TECNOMAGNETE spa
20020 Lainate (MI) Italia, Via Nerviano 31
Tel. +39 02.937.591, Fax +39 02.935,708.57
e-mail: info@tecnomagnete.it

Przedstawicielstwa:
France  Tecnomagnete S.A.R.L. 
Germany  Tecnomagnete GmbH
Sweden  Tecnomagnete A.B.
USA  Tecnomagnete Inc.
Japan   Tecnomagnete Y.K. Ltd
China   Tecnomagnete Shanghai R.O.
Singapore   Tecnomagnete Singapore R.O.

www.tecnomagnete.com

Quad Stamp jest dostępny  
w 2 wersjach: QS50 i QS80.
QS50 jest przeznaczony dla pras 
o sile zamykania do  250T,QS80 
natomiast, dla  pras wiekszych 
rozmiarów, które nie mają  
ograniczenia i moga być użyte na  
prasa ch do 8000T.
Siły mocowania wytwarzane przez  
systemy odpowiadaja  około  10% 
wartości sił zamykania tłocznika.  

Charakterystyka
tech niczna 

  Model
  QS50 TS  QS50 UR  QS80 TS  QS80 UR
Rozmiar bieguna 50x50mm 50x50mm 80x80mm 80x80mm
Siła/biegun 370kg 370kg 1000kg 1000kg
Grubość górnego modułu 35mm 35mm 54mm 54mm
Grubość dolnego modułu  54mm 35mm 64mm 54mm
2 rowki T w module dolnym    standard                            -                             standard                             -
Otwór środkowy dla usuwania wiórów w module dolnym            standard                       standard                      standard                       standard 
Otwory mocujące standard                       standard                      standard                       standard
Typ  Sterownika  ST100                            ST100                          ST400                           ST400
UCS system kontroli nasycenia standard standard standard standard
Napięcie 220V / 50-60 Hz            220V / 50-60 Hz           200-480V / 50-60 Hz    200-480V / 50-60 Hz
FCS system wykrywania pola                                                          -                              standard                              -                             standard 
Cyfrowy panel przycisków for MAG/DEMAG                             wbudowany                 wbudowany                  zdalny                            zdalny
Zezwolenie  na prace prasy                                                       standard                      standard                       standard                        standard
IPC - interaktywny sterownik                                                          -                                   -                               na żądanie                    na żądanie
Dodatkowy klucz zezwolenia DCM (Die Change Mode)            standard                      standard                        standard                       standard
Podłączenie modułu sterującego -  
złącza i kable zasilające                                                             standard                      standard                      standard                        standard
Czujnik zbliżenia(1 na każdy moduł)                                          standard                      standard                      standard                        standard
Zestaw śrub mocujących                                                            standard                      standard                      standard                        standard
Instrukcja obsługi i certfikat CE                                                  standardn                    standard                      standard                        standard

     MAGNETYCZNY  
SYSTEM 

           MOCOWANIA TŁOCZNIKÓW             

To pozwala na osiągnięcie
bezkonkurencyjnego marginesu  
bezpieczeństwa. Z Quad Stamp
łatwo uzyskać maximum  
wydajności i szybki zwrot inwestycji.

Sieć sprzedaży Tecnomagnete
i nasze doświadczenie, są do Twojej
dyspozycji dla wszelkich porównań 
dotyczących zastosowania 
i wydajności.

Bezpieczeństwo przez Moc
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Dystrybutor:

andrzej
PROMOTECH Sp. z o.o.ul. Elewatorska 23/1,  15-620 BIAŁYSTOKtel. (+48 85) 678-34-26,  fax (+48 85) 662-78-77www.promotech.eu




