
Drobna podziağka gwarantuje pğytkie  magnetyczne mocowanie 
(okoğo 5mm) kt·re pozwala na mocowanie  
nawet mağej gruboŜci przedmiot·w.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
Elektropermanentne systemy mocowania Tecnomagnete
są cağkowicie odporne na zanik  napięcia gdyż wymagaja    outages since the electrical 
jedynie zasilania w celu aktywacji i de-aktywacji pola  
magnetycznego systemu. Podczas obróbki przedmiot 
remains clamped at indefi nite period of time only by 
pomoca energii  magnes·w stağych, bez potrzeby  
zewnňtrznego Ŧr·dğa zasilania..

ZALETY SYSTEMU 
• Całkowite bezpieczeństwo
• Oszczędność energii
• Szybki zwrot kapitału
• Wzrost wydajności
• Łatwa instalacja
• Wysoka stabilność i sztywność
• Eco- kompatybilność

   Bezpieczeństwo przez Moc
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STAL

Szybkie mocowanie wielu przedmiotów

Równomierne mocowanie na całej powierzchni

 5 płaszczyzn dostępnych do obróbki

  Zdalny sterownik z regulacją siły mocowania

Brak magnetyzmu szczątkowego

   Bezobsługowość

     Mocowanie za pomocą zwykłych łap dociskowych

CAŁKOWITE BEZPIECZEőSTWO             SAFE

MDS
Całkowita elastyczność i praktyczność użycia 

Permanent-electro magnetyczny
moduł do prac elektroerozyjnych



Wszystkie  ukazane  dane sa sprawdzomne  z max dokładnością .Nie ponosimy odpowiedzialności za możliwe błędy i pominięcia.    Rezerwujemy sobie prawo dokonywania zmiam zgodnych z postepem technicznym i technologicznym.

OTWORY PĞUCZłCE
Uchwyty MDS  w standardowym wykonaniu majŃ 
obw·d myjŃcy wykonany za pomoca kanağ·w  
wykonanych wewnątrz bezpośrednich biegunów
zakoŒczonych 2 lub 3 otworami wyjŜciowymi
w g·rnej pğycie w zaleŨnoŜci od rozmiaru pğyty. 
WejŜcia wyposaŨone sŃ w zğŃcza 1/4ò GAS.

NUFLUX SYSTEM
Sterowniki sŃ standardowo wyposaŨone  w 
opatentowany system cağkowitego usuwania    
histerezy magnetycznej 'NUFLUX' podczas cyklu 
demagnetyzacji. Wszelki magnetyzm szczŃtkowy
z obrabianego przedmiotu, nawet ze stali  wysoko
stopowej zostanie usuniňty.  

DOSKONAĞA SZCZELNOśĹ
Obwód elektryczny wewnątrz uchwytu jak i zew- 
nętrzne połączenia elektryczne sa chronione
specjalna żywicą zapewniającą  doskonałe 
uszczelnienie nawet przy całkowitym zanurzeniu  
w płynie dielektrycznym

METALOWA POWIERZCHNIA ROBOCZA
Połączenie stali i mosiądzu na całej powierzchni roboczej zabezpiecza 
przed rozrostem i deformacjŃ i zapewnia w ten sposób
maksimum precyzji i stabilnoŜci dla kaŨdego rodzaju obr·bki.

MONOLITYCZNA BUDOWA
Pğyta korpusu wykonana jest z jednolitego kawağka stalitali bsolutely 
co zapewnia doskonałą sztywność.

Subsidiaries:

France: TECNOMAGNETE S.A.R.L. 
Germany: TECNOMAGNETE GmbH  
Japan: TECNOMAGNETE Ltd
Sweden: TECNOMAGNETE AB 
P.R. China: TECNOMAGNETE R.O.
USA: TECNOMAGNETE Inc.

TECNOMAGNETE S.p.A.
Via Nerviano, 31 - 20020 Lainate (MI) - ITALY
Tel. +39+02.937.591 - Fax +39+02.935.708.57
http://www.tecnomagnete.com

Bezpieczenstwo przez Moc
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Rozmiary                             Waga 

Model a (mm) a (in) b (mm) b (in) (kg)  (lbs) 

MDS 153 150 5,91 300 11,81 60 27

MDS 154 150 5,91 400 15,75 79 36

MDS 203 200 7,87 300 11,81 79 36

MDS 204 200 7,87 400 15,75 106 48

MDS 205 200 7,87 500 19,69 132 60

MDS 304 300 11,81 400 15,75 159 72

MDS 305 300 11,81 500 19,69 198 90

MDS 306 300 11,81 600 23,62 238 108

  MDS 406* 400 15,75 600 23,62 317 144

Grubość c:  55 mm - (2.16 in)

a a

b
c

STEROWNIKI DOSTĘPNE SA W DWU 
WERSJACH

Samowystarczalny sterownik 
z pulpitem przycisk·w dla funkcji

MM ö Mag i Demag z  3 poziomowŃ regulacja poziomu 
namagnesowania  

(dostepny w wersji  220V, 50/60Hz)

Służy do zintegrowania ze obudową 
sterownika maszyny. Dostarczany jest 
ze zdalnym sterownikiem  
z funkcjami Mag i Demag 
i 8 poziomową regulacją  
poziomu magnesowania  
( dostepne wersje 
220/380/440V, 50/60Hz)

*) Dostepne tylko ze sterownikiem “QE” .

Wersja QE 

Wersja ST
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                   PROMOTECH Sp. z o.o.ul. Elewatorska 23/1,15-620 BIAŁYSTOK,   POLANDtel. (+48 85) 678-34-26,           fax (+48 85) 662-78-77e-mail: marketing@promotech.eu  www.promotech.eu




