
• Brak  odkształceń lub  deformacji

• Jednolite mocowanie  w celu uniknięcia wibracji, 

 polepszenia  parametrów obróbki, obniżenia zuży-        

       cia narzędzi, poprawienia jakości wykończenia.

• Pełne  wykorzystanie zdolności maszyny, poprawa

tolerancji i  powtarzalności
 

•   Całko wita     obróbka z jednego umocowania

• Praktycznac          i szybka wymiana przedmiotu  
 w celu 

dalszego zwiekszenia wydajności

DOSKO NAŁE ROZWIĄZANIE 

dla  obróbki pierścieni  łożysk  

 i okrągłych   kołnierzy lub:

• Generatorów  elektrown  i stacji  
                             

 i      wiatrowych

• Koparek i ładowarek kruszywa

• Stacji  radarowych i wyposażenia komunikacyjnego

• Dźwigów    portowych    i stoczniowych

• Obrabiarek      i przekładni

• Silników okretowych i ich  przekładni

SWOBODNY  DOSTĘP DO POWIERZCHNI 
Powierzchnia magnetycznego 
mocowania jest określona przez 
powierzchnie kontaktu części  
i uchwytu. Nic nie przeszkadza   
pełnemu dostępowi narzędzia 
w celu kompleksowej obróbki 
z jednego zamocowania. Użycie 
przedłużaczy biegunów podnosi 
przedmiot ponad powierzchnięetic 
systemu. Proces obróbki zew- 
nętrznej i wewnętrznej  może 
być wykonany dzięki brakowi 
przeszkód w obróbce.

PEĞNE WYKORZYSTANIE STOĞU OBRABIARKI

Elektro – permanent magnetyczny system
            do toczenia i szlifowania w osi pionowej

STčĞ OBRABIARKI

 MOCOWANIE NA  RADIAL POLE

PRZEDMIOT

PRZEDMIOT

TRADYCYJNE MOCOWANIE

STčĞ OBRABIARKI

 Największa elastyczność i wydajność
wysokoprecyzyjnej obróbki 

Do 160 N/cm 2
 NOMINALNA SIŁA DOCISKU

KaŨda obrabiarka moŨe byĺ
wyposaŨona w  system  
RADIAL POLE o Ŝrednicy
nawet wiekszej niŨ jej st·ğ, 
co pozwala  wykorzystaĺ w
peğni zapas maszyny bez   
straty nawet czňŜci powierz- 
chni potrzebnej do zamoco-
wania ğap itp.   zacisk·w.

Bezpieczeństwo przez moc

andrzej
Mniejsze obrabiarkimogą obrabiać detalewiększe niż ich stoły mocujące



UNIKALNE MOCOWANIE
Pewność mocowania bez odkształceń

  Konwencjonalne mocowanie ogranicza dostęp  , 
 narzędzia do przedmiotu, powodując jednocześnie 
 pewne odkształcenia w mocowanym przedmiocie.
  Wewnętrzne/zewnętrzne     mocowanie mechaniczne 
 powoduje radialne wypaczenia, zaś czołowe 
 powoduje odkształcenia osiowe. 

System RADIAL-POLE pozwala całkowicie 
uniknąć mechanicznych deformacji i kompensuje
automatycznie wszelkie  osobliwości kształtu
obrabianego przedmiotu.

Jednorodne mocowaniewzględem powierzchni
styku eliminuje wszelkie problemy dotyczące
wibracji maszyny i znacznie poprawia osiągane 
tolerancje , wydłuża żywotność narzędzi, pozwala
zwiekszyć warstwę usuwanego materiału oraz  
podnieść wydajność procesu obróbki.

PRZEDŁUŻACZE BIEGUNÓW
Specjalne przedłużacze biegunów 
użyte do podniesienia przedmiotu
z powierzchni uchwytu umożliwiaja 
dostęp do wewnetrznej i zewnętrznej
powierzchni dla wszystkich opera-
cji obróbki w jednym zamocowaniu.

KONCENTRACJA POLA
MAGNETYCZNEGO
Przedłużacze biegunów 
pozwalają  skoncentrować pole 
magnetyczne, zwiekszając siłę
powierzchni biegunów które są
kontakcie z przedmiotem.

AUTOMATYCZNA KOMPENSACJA
I USUWANIE NAPRŇŧEő
Zestaw stałych i ruchomych przedłużaczy 
biegunów tworzy nową bazę dla powie-
rzchni częŜci, przystosowuje ją do powie-
rzchni częŜći uchwytu  bez żadnych czyn-  
noŜci kompensujących i deformowania
częŜci. Operację usuwania naprężęŒ wy-  
konuje się szybko i automatycznie, nawet 
przy braku dostępu do obszaru pracy.

SOLIDNA BLOKOWA BUDOWA
Uchwyty RADIAL-POLE są wycinane z monolitycznych bloków stali, zapewnia 
to im sztywność i umożliwia uzyskanie kompaktowych rozmiarów. Różne rowki i 
i otwory moga być wycinane w w monolitycznym materiale w celu uzyskania
puntów bazowych lub oporów
dla cieżkiej  obróbki.Uchwyty do  
D=2000mm sa wykonywane jako  
monolityczne, uchwyty większych
średnic są wykonywane z wielu 
magnetycznych sekcji,     które mogą 
być montowane na stole obrabiarki
lub bezpośrednio na przeznaczonej 
do tego celu  płycie lub palecie.

Szybko i łatwo zawsze w parze               
z przewidywalna mocą.
Operacje mocowania są szybkie i łatwe do  
przeprowadzenia: rezultat - osiagnięta siła  
mocowania -  jest zawsze przewidywalny 
i niezależny od  operatora. 

Żadne specjalne narzędzia, 
ani doświadczenie   , czy też 
umiejętności nie są wyma-
ane aby zamocować część.

Czasochłonne, ręczne operacje kompensacji
odkształceń powierzchni nie są więcej potrzebne.

 SPECJALNE WYKONANIE
 Specjalnego kształ     tu przedłużacze 
biegunów mogŃ być użyte jako bazy
do ułatwienia pozycjonowania       

          przedmiotu na uchwycie.

KONFIGURACJA UNIESIONYCH BIEGUNÓW
Powierzchnia mocowania magnetycznego jest uniesiona ponad powierzchnię
uchwytu w celu uniknięcia efektu przysysania, który może  utrudniać 
usuwanie przedmiotu po przeprowadzeniu procesu demagnetyzacji.
Szczelina pomiędzy powierzchnią uchwytu i części pozwala na na cyrkulację 
powietrza pod przedmiotem, co pomaga w utrzymaniu stałej temperatury, 
mimo wprowadzanych na skutek obróbki maszynowej naprężeń termicznych.
Uniesione bieguny pozwalają na łatwe manipulowanie przedmiotem, redukując 
ryzyko uszkodzenia przedmiotu lub powierzchni magnetycznej podczas 
pozycjonowania lub usuwania przedmiotu, zapewniajac więcej przestrzeni 
dla wiórów usuwanych z przestrzeni roboczej. Poza tym ułatwiaja renowację
powierzchni kontaktu uchwytu w przypadku jej uszkodzenia.

Autonomiczność
Uchwyty RADIAL-POLE są doskonałym 
rozwiązaniem dla paletowego systemu obróbki     . 
Żadne zasilanie hydrauliczne nie jest wymagane
podczas operacji obróbki.  Instalacja uchwytu 
jest bardzo prosta gdyż żaden dodatkowy obwód 
czy modyfikacja maszyny nie jest potrzebna.
Zastosowanie uchwytu jako palety umożliwia 
uliniowienie procesu obróbki co zwiększa
wydajność maszyny.



TECHNOLOGIA  
PERMANET- ELEKTRO 
Opatentowany przez TECNOMAGNETE 
permanent elektro-magnetyczny obwód 
wymaga zasilania tylko w krótkich
cyklach aktywacji i deaktywacji.
Podczas fazy mocowania siła trzymania
wytwarzana jest tylko dzięki stałym
magnesom o wysokiej energii
zabudowanym wewnątrz  uchwytu.

PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO
Awaria zasilania elektrycznego nie ma wpływu na trzymanie.
System jest wewnętrznie bezpieczny z definicji. 

ZIMNA POWIERZCHNIA STYKU
Uchwyt nie wytwarza ciepła, ze względu na fakt, że prąd
podawany jest jedynie przez bardzo krótki okres czasu   
podczas cykli MAG/DEMAG . 
Powierzchnia kontaktu pomiędzy przedmiotem i uchwytem
pozostaje zimna, gwarantując wysoką dokładnośc obróbki 
dzięki ograniczeniu odkształceń termicznych.

PROSTOTA I TRWAŁOŚĹ
System RADIAL POLE nie posiada żadnych wewnętrznych 
ruchomych części, które mogą się zużywaĺ lub uszkadzaĺ.
Brak ciągłego zużycia energii, brak generacji ciepła, brak  
potrzeby obsługi. Parametry obróbki są zawsze przewidywalne 
i gwarantowane w długim okręsie urzytkowania.

NEUTRALNA OBUDOWA
Konfiguracja neutralnej obudowy uchwytu pozwala skierowaĺ
całkowicie strumień pola magnetycznego przez aktywną powie-
rzchniň, zapewniajŃc wydajnoŜĺ i cağkowitŃ izolacjň moduğu. 

INTEGRACJA Z UCHWYTAMI 
SAMOCENTRUJĄCYMI
Automatyczne samocentrujące sie uchwyty 
mogą być łatwo integrowane z monolitycznej 
budowy modułami magnetycznymi.

PROSTOPADŁOŚCIENNY
KSZTAŁT BIEGUNÓW
Kształt prostopadłościenny gwarantuje
stałą i przewidywalną siłę mocowania
niezależnie od miejsca ustawienia 
przedmiotu wzdłuż bieguna.

TECNOMAGNETE
DWUKIERUNKOWY OBWčD

POPRZEDNIA  GENERACJA
JEDNOKIERUNKOWY OBWčD

INNOWACYJNY DWUKIERUNKOWY OBWčD
  Siğa mocowania podawana
jest tylko przez BIEGUNY (N/S) 
aby skoncentrowaĺ pole magnet
magnetyczne dokğadnie tam 
  gdzie jest potrzebne. Obudowa 
uchwytu pozostaje zawsze neutral, 
neutralna co zabezpiecza przed
magnesowaniem narzedzi lub                                            
 maszyny, z powodu cağkowitego
braku rozpraszania pola. Siła� �a�a�poķr\ s oz z z s                       stray flux. 

 magnetycznego mocowania jest
 podwojona co zapewnia     lepsze 
 właściwości przy zaistnieniu 
szczeliny powietrznej i ułatwia      

 usuwanie pola magnetycznego
  z przedmiotu podczas przepro-
 wadzania operacji DEMAG.

ŁATWE CENTROWANIE 
   PRZEDMIOTU

   Kiedy uchwyt jest na niskim 
  poziomie namagnesowania
możliwe jest pozycjonowanie 
 przedmiotu za pomocą 
 wrzeciona maszyny, poprzez 
 przesunięcie przedmiotu do 
prawidłowego położenia; kilka                
obrotów stołu maszyny  przy            
niskiej prędkości jest dla          

  wycentrowania wystarczające.       



STEROWNIKI ELEKTRONICZNE
Najnowszej technologii uchwyty 
RADIAL-POLE wyposażone są w specjalne
sterowniki, zawierające funkcję UCS badania 
przepływu prądu podczas przeprowadzania faz 
MAG/DEMAG aby zagwarantować prawidłowe 
przeprowadzenie tych operacji. Zezwolenie pracy 
i bezpieczne połaczenia  maszyny są dostępne 
w standardowej konfiguracji sterowniaka. Modele
"PRS” są dostarczane ze sterownikiem z wbudo-
wanym urządzeniem demagnetyzacji (system  
(NUFLUX) do całkowitego usuwania pola magne-
tycznego z przedmiotu podczas cyklu DEMAG. 
Podwójna procedura akcji aktywacji (np. 2 przyci-
ski, lub klucz + przycisk) są zawsze wymagane  
aby uniknąć przypadkowego aktywowania cyklu.

Sterowanie siła mocowania
Siła mocowania może być ustawiana na różnych 
poziomach, aby uniknąć deformacji cienkich
przedmiotów lub ułatwić pozycjonowanie i centro-
centrowanie mocowanego na uchwycie przedmiotu 
przy użyciu niskiego poziomu namagnesowania                                   mping them with 
przed zamocowaniem na całą moc.

Pełna integracja  z obrabiarką
Wszystkie sterowniki uchwytów RADIAL-POLE 
moga być sterowane przez PLC obrabiarki, 
poprze dostepne opcjonalnie złacze.

ST200RB - Sterownik  standardowo 
dostarczany z małymi (do D=1250mm średnicy
uchwytami), o 8 poziomowej regulacji siły moco-
wania i cyfrowym zdalnym panelem przycisków.

ROZWIĄZANIA 
SPECJALNE
Specjalny rozstaw   
biegunów do mocowania  
przedmiotów małych 

ST200QE sterownik dostepny na żądanie 
do wbudowania w istniejącą szafę 
elektrycznego sterowania maszyny.

ST500 - sterownik w obudowie IP54 jest
standardowo dostarczany z uchwytami dużymi 
o średnicy D ponad 1250 mm, posiada 5 poziomów
siły magnesowania. 
Średnie poziomy mogą 
być włączane poprzez 
osobny przycisk dla 
szybszej magnetyzacji.
Ten sterownik dostepny
jest opcjonalniem także 
dla mniejszych uchwytów.

Uchwyty o dużych średni-
cach składane są z wielu
magnetycznych sektorów 
montowanych na specjalnej 
płycie bazowej, która może  
być także użyta jako paleta.

WERSJA "PRH" DO  
TOCZENIA
Podwójny moduł “PRH”  
jest zalecany do prowadzenia
ciężkiej obróbki bezszwowych d 
pierścieni walcowanych,tocze-
nia kołnierzy i obróbki płyt.

WERSJA "PRS” DO
LEKKIEGO TOCZENIA 
I SZLIFOWANIA
Pojedynczy moduł “PRS” jest  
bardzo przydatny do mocowa- 
nia części ze stali stopowych,
łożysk, dzięki wbudowanemu
systemowi demagnetyzacji 
(Nuflux system).



Dane techniczne
Model

   standard
Rozmiary

(mm)
Obszar 

magnetyczny    Bieguny     GruboŜĺ      Waga          

Zew.ř   Zew. Ï  Wew.Ï IloŜĺ              mm         ~ kg

PRS 060025 635 600 250 14 125 210

PRS 080025 835 800 250 14 125 400

PRS 100025 1035 1000 250 28 / 14 125 650

PRS 125025 1285 1250 250 28 / 14 125 1040

PRS 100050 1035 1000 500 26 125 520

PRS 125050 1285 1250 500 26 125 910

PRS 130035 1335 1300 350 36 / 18 125 1080

PRS 150050 1535 1500 500 52 / 26 125 1380

PRS 160080 1635 1600 800 42 125 1320

PRS 180080 1850 1800 800 42 125 1790

PRS 200100 2050 2000 1000 52 125 2070

PRS 260140* 2650 2600 1400 54 125 3300

PRS 300060* 3000 3000 585 48 / 24 155 7200

PRS 350170* 3500 3500 1700 60 335 8700

PRS 460210* 4630 4600 2100 64 265 11800

 Wersja "CRò 
wyposaŨona w wodo-
szczelne szybkozğŃcze
na boku uchwytu orazutҰyu�t  u       
zintegrowane złącze�ae�ne      
anty-rotacyjne, jest 
idealnym rozwiązaniem  
modernizującym i  stnie- 
jące maszyny lub dla  
nowych, bez potrzeby
modyfikacji stołu
obrabiarki.

PARAMETRY  
OBRčBKI
R·ŨnorodnoŜĺ materiağ·w, 
stanu ich powierzchni 
i warunk·w zmienia wartoŜĺ 
siğy mocowania    z powodu 
r·Ũnicy w absorbcji pola  
magnetycznego przez  
mocowany  przedmiot. Stal Stl�aŝ.Stl�a �l�y� ̀t.

  miňkka jest najlepiej przewo-� stöe�j� js�et�s nt  
dzącym materiałem, całkowicie
absorbującym pole magnety- 
czne. NaleŨy zastosowaĺ 
wsp·ğczynniki redukcji siğy

mocowania: 20-30% dla stali stopowych i 50% dla Ũeliwa. Materiağy
wyŨarzane lepiej absorbujŃ  pole magnetyczne niŨ hartowane.  Powierzchnie  
Powierzchnie obrobione  takŨe w porównaniu z surowymi, ze względur�� �or·wnaniu zsroymi�w�u�  obrobionymi; at the same time 
na mniejsze szczeliny powietrzne mają lepsze siły mocowania. 

Max przekrój usuwania materiału

Stal zwykła      Stal stopowa

3 - 4 mm2 1 -1,2 mm2

Wersja òSC" 
jest wyposaŨona 

 w centralnie poğoŨone          
wyjŜcie kabla ze Ŝlizgo-
wymi kontaktami, jest      
 to  idealne rozwiŃzanie   
dla nowych maszyn z 

   odpowidnio przygoto-e�inio�d�enŀdiɏno1im przygo 
wanym stołem..

SCHEMAT INSTALACJI
Uchwyty RADIAL-POLE dostepne sŃ w 2 wersjach:

STANDARDOWA SPECYFIKACJA WYSYĞKOWA
Å Uchwyt permanent-elektro magnetyczny z uniesionymi biegunami 
 i centralnymi rowkami "T" do mocowania przedğuŨaczy

Å Sterownik elektroniczny ST200RB/ST500  z urządzeniem USC, y�n�i�o�c�e�eElectronic control unit ST200RB / ST500 with UCS current detecting 
system Nuflux (wersja “PRS” ), złącze zabezpieczenia startu ma-
szyny i złącze antyrotacyjne contact ( wersja “CR” )

• Zdalny pulpit sterowania cyklami MAG/DEMAG z regulacją mocy
• Zestaw przewodów zasilania uchwyt- sterownik (6m PVC)
• Instrukcja obsługi

* modele wyposaŨane w specjalne pğyty bazowe o r·Ũnych gruboŜciach.

Dane aktualne dla pierścienia
o przekroju min 40 x 40 mm.

h

ROZMIARY I WAGI STEROWNIKÓW 

Model W l h waga

mm          mm             mm            ~ kg

ST200             331            275               85                5

Pulpit               135              47               85              0,2

ST500             600            250              800             35

Pulpit               152              86              152              1

Standardowe Napięcia przy   50/60 Hz
V1: 200 V
V2: 230 V
V3: 400 / 415 / 440 V
V4: 460 / 480 V
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  Bezpieczeństwo przez moc

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

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

Dystrybutor:

www.tecnomagnete.com
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Mag

DeMag

T   o jest nasze stwierdzenie: 
Tecnomagnete zrewolucjonizowało świat 
mocowań roboczych.
Chcesz czegoś mo    cniejszego?
Oto  QuadSystem!

Ten permanent elektro magnetyczny system wytwarza skoncentrowaną 
i przewidywalną siłę, która jest bardzo efektywna w mocowaniu stalowych 
części na obrabiarkach, form we wtryskarkach, tłoczników w prasach
i transporcie stalowych przedmiotów. 
Wierzymy w siłę naszego opatentowanego QuadSystemu i wiele innych 

firm zaufało tej innowacyjnej potęznej technologii.
Wielka różnorodność zastosowań w setkach tysięcy rozwiązań sprzedanych
na całym świecie, umożliwiła naszym klientom osiągnięcie wyrażnej przewagi

  konkurencyjnej z zachowaniem bezpieczeństwa i elastyczności zastosowania.
Obecnie, posiadając globalna sieć naszych przedstawicielstw i dystrybutorów 
jesteśmy do dyspozycji naszych klientów i prezentujemy sztukę technicznych 
rozwiązań mocowania dla wszystkich zastosowań i powiekszyc wasz sukces.
       Tecnomagnete: lider wszelkiego magnetyzmu.
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