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rze  oraz inne unikatowe rozwi zania techniczne, pozwalaj  poprawi  jako  oraz

Spo ród wielu producentów stalowych os on teleskopowych, wyró nia nas przede wszystkim 
wysoka jako  produktów oraz atrakcyjne ceny. W parku maszynowym wysoko wykwalifikowani

Szczególny nacisk k adziony jest na zwi kszanie pr dko ci osiowej os on do coraz szybszych
p dów liniowych w nowoczesnych obrabiarkach. Opatentowane przez nas poch aniacze

stwo pracy obrabiarek.

Pozioma pozycja
pracy

Pionowa pozycja
pracy

Prowadzenie os ony
na przed u kach albo
profilach supportu

Zdejmowany panel
zamykaj cy

profilowane lizgi
prowadz ce

Frontalna profilowana
pozycja pracy

Frontalna pozycja
pracy

Os ony standardowe

in ynierowie regularnie pracuj  nad ulepszeniem wyrobów, które posiadamy w ofercie.

STALOWE OS ONY TELESKOPOWE
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Stalowe os ony teleskopowe wykonujemy z najwy szej jako ci materia ów. Nasze produkty 
powstaj  w oparciu o najnowocze niejsz  technologi . Stosujemy przy tym wiele innowacyjnych
rozwi za .

Specjalne przeciwcierne lizgi z mosi dzu
albo zagaranicze z poliuretanow  warg
s  instalowane pomiedzy segmentami dla
zapewnienia szczelno ci i p ynnej pracy.

U yta do produkcji najwy szej jako ci stal
zapewnia zachowanie p askich powierzchni
i jest odporna na korozj .
Grubo  blachy od 1.5 do 3mm.
Os ony teleskopowe mog  by  równie
konane ze stali nierdzewnej.

Do pracy z du  pr dko cia lub
ci kich os on zalecamy  
wane rolki. Umo liwi  one  
i ciche przemieszczanie.

Specjalne uchwyty montowane
w celu atwego przenoszenia 
ci kich os on.
ponad 100kg dla poziomych os on
ponad 70kg dla frontalnych lub pionowych

W tym miejscu instalujemy opatentowane przez
poch aniacze uderze  w os onach do du ych
przesuwu. Poch aniacze redukuj  efektywnie
uderze  mi dzy segmentami os on.
To innowacyjne rozwi zanie w po czeniu z precyzyjnymi 
metodami monta u gwarantuj  prawid ow  prac  naszych
os on w najszybszych obrabiarkach.

Zagarniacze utrzymuj  w czysto ci
powierzchni  os on i chroni  przed
wpadaniem wiórów do drogich prowa-
dnic. Dlatego zagarniacze s  odporne na
wysok  temperatur , olej i ch odziwo.
Wargi zagarniaczy wykonujemy z

 

uretanu a w szczególnych 
montujemy stalowe
ostrych wiórów.

Kompaktowe os ony
 skopowe do ma ych
 ci pracy wyposa amy
 w specjalne przeciwcirne

lizgi z mosi dzu albo  
z tworzywa sztucznego.

Os ony standardowe

STALOWE OS ONY TELESKOPOWE
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Konfiguracje

Forma 1 Forma 2

Forma 3 Forma 4

Forma 5 Forma 6

Uwaga! Przedstawiamy tylko kilka z wielu
mo liwych konfiguracji w jakich mo emy 
produkowa  stalowe os ony teleskopowe.

Max d ugo  po otwarciu
Min d ugo  po Skokz o eniu

Min d ugo  po
z o eniu

STALOWE OS ONY TELESKOPOWE
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Prowadnica

Max d ugo c po roz o eniu

 .................................................................

 ..................................................................

........................................... ...........

.............................. ..............

.............. m/s2  ........ m/min

.............................................................................
............................................................nr. ................
..............................................  .........................

..............................................................
 ..............................................................................

.......................................................................................
...................................................................................

............... 

1
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Typ maszyny:

Znak handlowy:

Model: O :

Oznaczenie os ony:

Przyspieszenie: Pr dko :

Pozycja
pracy

Poziomo
Frontalnie

Pionowo
Pochy o

Prowadzenie: lizg                                  Rolki

Ch odziwo: Tak                                    Nie

Kwestionariusz

Ilo :

Klient:
Ulica:
Miasto:

Telefon:
Fax:
E-mail:
Zamawiana ilo :

Osoba kontaktowa:
Kraj:

Min d ugo c po z o eniu

Grubo  p yty mocuj cejSkok
Zapas

Grubo  p yty mocuj cej 2

Po
w

ie
rz

ch
ni

a 
pr

ow
ad

ni
cy

Pr
ze

w
it

Pr
ze

w
it

Grubo  p yty mocuj cej 2Grubo  p yty mocuj cej 1

STALOWE OS ONY TELESKOPOWE

Pożądany kształt: 1 ... 2 .-- 3 ---

Kołnierz otwarty Kołnierz zamknięty
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Produkt specjalny: SHEET-POCKET

Otwór na wrzeciono
z zamontowanym

zgarniaczem wiórów
na kraw dziach p yty

Sztywna obudowa
p askiej os ony

teleskopowej pozwala
na atwy monta  

i szybk  wymian
podczas remontów

P askie os ony teleskopowe SHEET-POCKET      mo na w prosty sposób zintegrowa
z roloos onami SURE-SPRINGS  .

STALOWE OS ONY TELESKOPOWE

P askie os ony teleskopowe wykonujemy w dowolnym wymiarze z uwzgl dnieniem ogranicze

P askie os ony teleskopowe typu SHEET-POCKET    s  najbardziej efektywnym rozwi zaniem do
ochrony osi pionowej Y. W centralach obróbczych tego typu os ony mog  pracowa  z pr dko ci
do 150m/min. i przyspieszeniem 2g. Konstrukcja ca kowicie zamkni tej, sztywnej ramy, pozwala
na prawid ow  prac  os on niezale nie od struktury maszyny. Sztywno  os on u atwia ich monta
i wymian  podczas remontów.

konstrukcyjnych, które w ka dym przypadku mog  Pa stwo skonsultowa  z naszymi in ynierami.

Sposób u o enia dok adnie spasowanych
ruchomych paneli, wykonanych z wysoce
odpornej stali, zapobiega dostawaniu

 wiórów wewn trz urz dzenia

TM

TM

TM

®
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• P aska dwuosiowa praca
• Du a szybko  przesuwu
• Kompaktowe wymiary
• atwo  monatrzu
• Maksymalne wykorzystanie wolnej 
  przestrzeni

• P aska dwuosiowa praca
• Du a szybko  przesuwu
• Kompaktowe wymiary
• atwo  monta u

STALOWE OS ONY TELESKOPOWE

Produkty specjalne: czworok tne os ony teleskopowe
Ten typ os on powsta  z my l  o maszynach specjalnych oraz centrach obróbczych. Zastosowana
w nich metoda przemieszczania segmentów, pomaga wykorzysta  optymalnie przestrze
robocz . To innowacyjne, opatentowane przez nas rozwi zanie techniczne. 

Produkty specjalne: okr g e os ony teleskopowe
Podobnie jak czworok tne os ony teleskopowe, ten produkt równie  powstaje na zamówienie. Ze
wzgl du na ilo  czynników, które wp ywaj  na finalny projekt takiej os ony, prosimy o kontakt
z naszym biurem techniczno-handlowym, w celu przygotowania konkretnego produktu.

TM

TM
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Inspektor firmy
MERCATOR
podczas pomiarów

Po naprawiePo naprawie

Przed napraw

• Dobranie os on teleskopowych do obrabiarek, które ich nie posiada y

Us uga obejmuje:
• Sprawdzenie uszkodzonych elementów
• Wymian  zgarniaczy, lizgów lub rolek prowadz cych
• Wymian  zu ytych prowadnic z br zu
• Czyszczenie i polerowanie

• Kompleksow  regeneracj  zniszczonych os on

STALOWE OS ONY TELESKOPOWE

Produkt specjalny: naprawy metalowych os on teleskopowych.
Oprócz nowych os on produkowanych na zamówienie, w naszej ofercie posiadamy  tzw. us ug

 serwisow , polegaj c  na regeneracji lub naprawie os on, które posiadacie Pa stwo na stanie.

Przed napraw
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        30 6 8 8 2,6 7 8
 40-50-60-70 

10 15 12 4 10 10 80-90-100-120
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I Ø MAX.

LM 2  Y =

 0
 401
 601
 801
 1201
 1601
 2401
 3001
 3851
 4701

 4
 5
 6
 8
 10
 14
 18
 22
 26
 32

r = rolkaO/2

 400
 600
 800
 1200
 1600
 2400
 3000
 3850
 4700
 5550

LM = 1000 LT = 500 2Y = 8

   39-52-71 10 15 12 4 10 10

Nasze roloos ony standardowo wyposa one s  w opatentowany, wielospr ynowy system napinaczy.
To rozwi zanie niesie ze sob  szereg wymiernych korzy ci, m.in.:

Roloos ony bez obudowy.
D ugo  rolki

LT=Szeroko  ta my

Ro
lk

a 
O

LM
=D

ug
o

LC
=S

ko
k

od do

Rozmiary rolek
Standardowe roloos ony.

Roloos ony z systemem napinaj  cym

Rozmiary rolek.

Sposób obliczania 
d ugo ci rolki.

d ugo  rolki = LT + 2Y

Przyk ad:

D ugo  rolki

D UGO  ROLKI = 508

Wymiary i oznaczenia standardowych elementów mocuj cychWymiary i oznaczenia standardowych elementów mocuj cych.

Sposób obliczania Sposób obliczania 

L= max. d ugo  nawijania
s= grubo  ta my

-

Sposób obliczania Rolka

RolkaRolka

Rolka

r = rolkaO/2

ROLOOS ONY

• Niezawodność
• Bardzo duże prędkości przesuwu
• Odporność na wysokie i niskie temperatury

• Kompaktowe wymiary
• Łatwy montaż
• Stałą siłę napinającą taśmę podczas rozciągania
• Gwarancję na 1mln cykli roboczych

Materiał
  33 45 26 40 11 18 6,5 59 galvanized Fe 15/10
  50 62 26 40 11 18 6,5 93 galvanized Fe 15/10
  60 76 36 50 15 22 6,5 112 galvanized Fe 20/10
  80 96 42 60 17 26 6,5 151 galvanized Fe 25/10
  119 136 54 106 37 70 10 225 galvanized Fe 40/10

Kod MateriałKod

2 otwory

Roloosłony mogą być zapro-
jektowane wg. indywidualnych
potrzeb klienta. Wówczas na-
leży zapoznać się dokładnie
z rysunkiem i opisem techni-
cznym, który zawsze przesyła
nasze biuro.

SURE-SPRINGS   .®
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• Materiały: aluminium, stal, stal nierdzewna
• Duży wybór elementów mocujących

 

 

A

A

= =

MAX. Ø

  

  

  

  

  

  

Zalety roloos on z obudow :

D ugo  rolki

LT=Szeroko  ta my

LM
=D

ug
o

LC
=S

ko
k

Rolka O
-

Zalecane rozmiary.
Tabela przedstawia zalecan  d ugo    ta my w zale no ci od d ugo ci obudowy.
Zachowanie podancyh proporcji gwarantuje max. pr dko  wysuwu 40m/min.
W przypadku wi kszych pr dko ci i innych wymiarów, prosimy o kontakt z na-

Wszystkie roloos ony z obudow  lub bez wykonujemy na zamówienie.

W przypadku wi kszych pr dko

ROLOOS ONY

szym biurem technicznym
ci i innych wymiarów, prosimy o kontakt z na-

szym biurem technicznym.

• Ochrona mechanizmu rolki przed

• Zintegrowany zgarniacz czyszczący taśmę
przypadkowym uderzeniem

• Gwarancję na 1mln cykli roboczych

Sposób obliczania 

Długość rolki   150 250 350 500 750 1000 1250 1500
  300 500 650 800 1000 1200 1350 1500

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
  400 600 900 1200 1500 1800 2000 2200

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
  450 700 1050 1350 1650 2000 2250 2450

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
  500 1000 1600 1900 2200 2500 2750 3000

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
  550 1100 1750 2050 2350 2600 2900 3150

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
  700 1300 2000 2350 2700 3100 3400 3700

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
  750 1400 2150 2500 2850 3200 3550 3850

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
800 1500 2300 2650 3000 3300 3700 4000

  150 250 350 500 750 1000 1250 1500
850 1600 2450 2800 3150 3400 3850 4150

   250 350 500 750 1000 1250 1500

   850 1250 1650 2000 2500 3000 3850

   250 350 500 750 1000 1250 1500

   1000 1500 2000 2500 3000 3850 4700

   250 350 500 750 1000 1250 1500

   1400 2100 2400 2850 3700 4800 5550

LT + Z + 2Y* + ( LM )  100

LT= 500 2Y= 8 LM =1000  

LM/100 =10 Z= 13

Rolka

Rolka

Rolka

Rolka

Rolka

Rolka

Rolka

Rolka

Rolka

Rolka

Rolka

Rolka

LM=Długość
Długość rolki
LM=Długość
Długość rolki
LM=Długość
Długość rolki
LM=Długość
Długość rolki
LM=Długość
Długość rolki
LM=Długość
Długość rolki
LM=Długość
Długość rolki
LM=Długość
Długość rolki
LM=Długość

Długość rolki
LM=Długość
Długość rolki
LM=Długość
Długość rolki
LM=Długość

Rozmiary roloosłon z mechanizmem wielosprężynowym SURE-SPRINGS  .

minimalnego przekroju
obudowy wymiaru A.

Sposób obliczania 

Sposób obliczania 
całkowitej długości 

obudowy wykonanej ze stali.

Długość obudowy =

Przykład obudowy stalowej.

Długość obudowy =531

40 x 40
50 x 50
60 x 60
70 x 70
80 x 80
90 x 90

100 x 100
110 x 110
120 x 120
130 x 130
140 x 140
150 x 150

3 1 25
10 7 13
10 7 13

Gabaryty
obudowy

Materiał obudowy
Aluminium
Stal
Stal nierdzewna

Roloosłony z obudową.

®

ć
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Pozycje pracy:

 

 

2
T5
R2

R1

R2

Sposoby mocowania roloos on.
Przedstawiony poni ej diagram obowi zuje dla wszystkich roloos on i opisuje:

Pozioma i frontalna pozycja pracy Pionowa pozycja pracy

Materia  el. mocuj cych: aluminium, stal

Standardowe sposoby monta u obudowy: Prosimy poda  przy zapytaniu lub zamówieniu rodzaj 

pozioma

pionowa

frontalna

Zgarniacz: montowany jest na widocznej
czo owej stronie ta my. Na yczenie
obustronnie.

strona czo owa

strona czo owa

Przyk adowy kod monta u

strona czo owa

pozycja pracy
mocowanie ta my
mocowanie obudowy
mocowanie zgarniacza

mocowania. K towniki mocuj ce od 15x15x3mm do 50x50x5mm (zale nie od wielko ci roloos ony).

ROLOOS ONY

• Typy mocowań
• Pozycje montażu elementów mocujących na taśmie

• Kierunek i sposób wysuwu taśmy 

  1

11



Ciecze z którymi ma kontakt ta ma

 

  
 

   
   
   
   

 

  

 

     

 

Kwestionariusz zapytania ofertowego
Typ maszyny na której b d
zamontowane roloos ony:
Maszyny do obróbki metalu
Maszyny kamieniarskie
Maszyny jubilerskie
Maszyny dla przemys u tekstylnego
Maszyny do obróbki szk a
Maszyny spo ywcze
Maszyny dla przemys u farmaceutycznego
Maszyny rolnicze
Maszyny garbarskie
Maszyny dla przemys u ceramicznego
Maszyny dla przemys u drzewnego

Inne

Zanieczyszczenia spadaj ce na
ta m :
Wióry stalowe
Wióry eliwne
Wióry mosi ne
Wióry aluminiowe
Wióry drewniane
Zapylenie otoczenia
Odpryski spawalnicze

Inne

Woda/para
Ch odziwo/olej
Olej o lepko ci wg. ISO.............
Inne

Typ maszyny na której b d
ony:

Zanieczyszczenia spadaj ce na
ta m :

Ciecze z którymi ma kontakt ta ma

Uwaga! Pola oznaczone przez s  wymagane do sporz dzenia oferty i prawid owej realizacji zamówienia.Uwaga! Pola oznaczone przez s  wymagane do sporz dzenia oferty i prawid owej realizacji zamówienia.

ROLOOS ONY

........................................................................ mm
..................................................................... mm

......................................................mm
  

F 1 F 2 F 3 F 4
V 1 V 2 V 3 V 4

❏   001 ❏  002 ❏   202 ❏   003 ❏   004 ❏   005
 ❏   007 ❏  008 ❏   009 ❏   091 ❏   101 ❏   102

❏  104 ❏  105 ❏   106 ❏   011 ❏   012 ❏   013
❏   014 ❏   015 ❏   151 ❏   161 ❏  160 ❏   162
❏   164 ❏   165 ❏   167 ❏   169 ❏   180 ❏   017
❏    018 ❏   019 ❏   020 ❏   022 ❏   

.................................................................. mm

 ❏   033 ❏   050 ❏   060 ❏   080 ❏   119

❏   40x40 ❏   50x50 ❏   60x60 ❏   70x70
❏   80x80 ❏   90x90 ❏   100x100 ❏   110x110
❏   120x120 ❏   130x130 ❏   140x140 ❏   150x150

❏   P1 ❏   P2 ❏   P3 ❏   P4 ❏   T1 ❏   T2
 ❏   T3 ❏   T4 ❏   T5 ❏   T6 ❏   T7 ❏   T8

R 1 R 2

❏   1 ❏   2 ❏   3 ❏   4 ❏   5 ❏   6 ❏   7
  

 ❏   15x3 ❏   20x3 ❏   30x3
❏   15x15x3 ❏   20x20x3 ❏   30x30x3

Prosimy zaznaczyć stronę roboczą taśmyProsimy zaznaczyć stronę roboczą taśmy.
Standardowe roloosłony
Roloosłony z mechanizmem SURE-SPRINGS
z obudową bez obudowy

LT=Szerokość taśmy
LM=Max. długość
Długość obudowy
Pozycja pracy pozioma frontalna pionowa

Oznaczenie materiału taśmyOznaczenie materiału taśmy

Wybranej rolki
Obliczone max.
Kod mocowania

Materiał obudowy
Wymiary obudowyWymiary obudowy

Sposób mocowania obudowySposób mocowania obudowy

Pozycja zgarniacza
Sposób montażu mocowania
Pozycja zgarniacza
Sposób montażu mocowania

Materiał mocowaniaMateriał mocowania Aluminium Stal

Tolerancja +- 1%

.............................................................................
............................................................nr. ................
..............................................  .........................

..............................................................
 ..............................................................................

.......................................................................................
...................................................................................

............... 

Klient:
Ulica:
Miasto:

Telefon:
Fax:
E-mail:
Zamawiana ilość:

Osoba kontaktowa:
Kraj:

Szkic

Alu Stal Stal nierdzewnaMateriał obudowy

inne

................................................ Kg

.................................................°C

............................................°C

....................................................m/min.

..............................g

.............

Masa zanieczyszczeń spdających na
taśmę:
Masa zanieczyszczeń spdających na
taśmę:

Temp. zanieczyszczeń spdających na
taśmę:
Temp. zanieczyszczeń spdających na
taśmę:

Temperatura
otoczenia:
Temperatura
otoczenia:
Max. prędkość wysuwu taśmy:

Max. przyspieszenie:

Max. prędkość wysuwu taśmy:

Max. przyspieszenie:

Max. ilość cykli roboczych na h

Max. dzienna ilość godzin roboczychMax. dzienna ilość godzin roboczych

Max. ilość cykli roboczych na h

................................................................

zamontowane roloos

®

.................................................................. mm

12



• Przyspieszenie do 2g

 

 Wielospr ynowy system napinaj cy: SURE-SPRINGS   .®

Skonstruowany przez nas mechanizm napinaj cy SURE-SPRINGS  jest najlepszym rozwi zaniem
dost pnym na rynku. W tym mechanizmie wyeliminowali my wady jednospr ynowych systemów
napinaj cych, tym samym podnie li my ywotno  naszych produktów. Drug  istotn  innowacj
jest system mocowania ta my do rolki – ju  nie s  klejone - s  wyposa one w niezawodny
mechanizm mocowania.

Ponadto mechanizm napinaj cy SURE-SPRINGS   to szereg innych korzy ci:

ROLOOS ONY

• Prędkość rozwijania taśmy do 150m/min.

• Gwarancję do 1 lub 2mln cykli roboczych

®

®
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• Nadaje się do pracy w agresywnym chemicznie środowisku
• Bardzo praktyczne rozwiązanie do konserwacji, ponieważ każdy element można łatwo i szybko wymienić

 

SURE-SPRINGS - Specyfikacja.®

Transmisja nap du

 mocowania jest przesuwany w skrajne po o enie osiowo,  wzd u  gwintowanego wa ka.

Transmisja nap du

utrzymuje ich zwoje w uporz dkowany sposób, w prawid owym rozmieszczeniu.

Mechanizm mocuj cy ta m  do rolki napinaj cej.Mechanizm mocuj cy ta m  do rolki napinaj cej

 

ROLOOS ONY

• Utrzymuje geometrię pakietu sprężyn napinjących
• Sprężyny nigdy się nie przecierają i nie ulegają splotom
• Zredukowane gabaryty
• Niezawodność i długa żywotność

• Zalecany do pracy z dużą prędkością
• Utrzymuje geometrię pakietu sprężyn napinjących
• Sprężyny nigdy się nie przecierają i nie ulegają splotom
• Zredukowane gabaryty
• Niezawodność i długa żywotność

• Zalecany do pracy z dużą prędkością

• Pewne i bezpieczne mocowanie taśmy do rolki bez użycia kleju

• Bezpieczny dla środowiska

To najbardziej niezawodny system zabezpieczający mocowanie taśmy do obudowy rolki, którego
zaletami są:

System SURE-SPRINGS nadaje wszystkim sprężynom idealną geometrię. Podczas pracy
Innowacyjne rozwiązaniaInnowacyjne rozwiązania

Moment obrotowy sprężyn przymocowanych do osi – wałka, przenoszony jest na rolkę przez
przesuwny wielowypust. Taki system pozwala na wydłużenie sprężyn napinających. Ich punkt

®
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®

SURE-SPRINGS : zasada dzia ania.®

Mechanizm 1
Tradycyjny

Mechanizm 2
SURE-SPRINGS

Powy sza ilustracja przedstawia ró nic  w dzia aniu obu mechanizmów.

 

ROLOOS ONY

podczas zwijania i rozwijania osłony. To wywołuje tarcia i zwiększa zużycie zwojów wałka.

• W mechanizmie 2. (SURE-SPRINGS®), sprężyny przymocowane są do ruchomej końcówki 
przesuwającej się podczas zwijania i rozwijania osłony. Dzięki temu zwoje utrzymane są w niezmienionej
formie, co wpływa na żywotność mechanizmu.

•  W mechanizmie 1. sprężyny są zamocowane sztywno do końców wałka, co powoduje skręcanie 
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Produkt specjalny: roloos ony z obudow  typu "J".
Obudowa roloos on typu “J” SHUTTERING jest stosowana przy du ych powierzchniach
bazowych kana ów i otworów.

PR DKO

do 120 m/min.

UD WIG

CZYSZCZENIE

SZYBKA
WYMIANA

przesuwu ta my, taka by wióry I ch odziwo sp ywa y do kana u odprowadzaj cego.
Zgarniacz wiórów jest zamocowany pod niewielkim k tem wzgl dem kierunku

ROLOOS ONY

                        zalecane do stosowania przy dużych prędkościach, do pracy na sucho oraz z płynami chłodzącymi.
                  dzięki nowatorskiemu mechanizmowi roloosłony, nie występuje hałas powstający przy stukach
i wibracjach.
                                     Szczególnie zalecany do stosowania w sytuacjach, w których pracownik musi stanąć na
fartuchu aluminiowym.

                             Taśma przesuwająca się po krawędziach bocznych, podpierającyh, została zaprojektowana
tak aby wióry spadały z niej swobodnie bez zakleszczania.

                                       Jeżeli niektóre elementy fartucha zostały uszkodzone można je szybko i łatwo wymienić
po odkręceniu bocznych śrub bez demonatażu całej taśmy.

Zalety produktu:
• PRĘDKOŚĆ:
• HAŁAS:

• WYTRZYMAŁOŚĆ:

• CZYSZCZENIE:

• SZYBKA WYMIANA:

• PRĘDKOŚĆ:
• HAŁAS:

• WYTRZYMAŁOŚĆ:

• CZYSZCZENIE:

• SZYBKA WYMIANA:
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• Wyposażona w zgarniacz wiórów
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Wersja standardowa

Wersja wzmocniona

1% ugi cie do rodka

 

Produkt specjalny: roloos ony z ruchomymi segmentami.

Produkt specjalny: roloos ony z obudow  typu "J".

ROLOOS ONY

• Wykonana w całości ze stali
• Idealnie płaska po stronie kontaktu z wiórami

• Uporządkowane odprowadzanie chłodziwa
• Wysoka odporność na zginanie (patrz wykres)
• Wzmocniona stalowymi profilami
• Wysoka odporność na naprężenia rozciągające
• Wyposażona w stalowe poprzeczki, zaślepki

• Grubość - 18mm
• Zredukowana waga: 12,5kg/m
  (29 kg/m   w wersji wzmocnionej)

• Modularny system z wymiennymi elementami

• Predkość przesuwu do 120m/min.
• Żywotność 1 000 000 cykli

• Doskonała niezawodność i żywotność

DANE TECHNICZNE:

2
2

ZALETY PRODUKTU:

Os ony typu “J” SHUTTERING, stosowane s  do poziomych, ruchomych powierzchni. Ich celem jest ochrona 
przed wypadkami. Os ony typu “J” pozwalaj  na swobodne przechodzenie przez ruchom  powierzchni  bez
nara ania na wypadek pracowników lub zniszczenia podzespo ów maszyny. Os ona wyposa ona jest w nie-
zale ny system mechanicznej regulacji pr dko ci. Wymiary i pr dko  pracy s  ustalane przez klienta we
wspó pracy z pracownikami naszej firmy.

Opatentowany system roloos on z ruchomymi segmentami, posiada istotn  w a ciwo  utrzymania
segmentów w niezmiennym polo eniu podczas pracy maszyny.

Taśma przymocowana do podłogi pozwala na
poruszanie się w trakcie pracy maszyny a specjal-
nie połączone łańcuchy rozwijają rolkę a następnie
automatycznie ją zwijają.
Opatentowany mechanizm balansuje system nie-
zależnie od zmieniających się parametrów.
Mechanizm kompensacji jest kompaktowy i za-
montowany do kolumny maszyny we własnej obu-
dowie.
Na życzenie klienta możemy zaprojektować system
zasilany silnikiem na prąd zmienny bądź silnikiem
pneumatycznym. Wymiary, układ, prędkość pracy
są dostosowane specjalnie na potrzeby każdego
urządzenia.
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Produkt specjalny: X-Y 4R SHIELD

ROLOOS ONY

• X-Y 4R SHIELD jest skutecznym rozwiązaniem problemu separacji przestrzeni roboczej narzędzia
oraz silnika w centrach obróbczych. Kurtyna ochronna X-Y 4R SHIELD osłania maszynę pozwalając
jednocześnie na swobodną pracę wrzeciona.

• W X-Y 4R SHIELD wykorzystane są roloosłony SURE-SPRINGS® sprawiające, że system ten jest bardzo
wytrzymały i niezawodny nawet w przypadku zastosowania w najszybszych maszynach na rynku.

• X-Y 4R SHIELD są zaprojektowane dla przyspieszeń sięgających do 1,5g i prędkości 90m/min. Specjalne
rozwiązania mogą być zaprojektowane dla większych przyspieszeń i prędkości.

• Ten modularny system jest projektowany według specyfikacji klienta i jest niezwykle prosty w montażu.
Dzięki prostej budowie jest bardzo łatwy w utrzymaniu.
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Produkt specjalny: X-Y SP-2R SHIELD.

  

 

ROLOOS ONY

✔ CERAMIX
✔ CERAMIX

✔ CERAMIX
✔ CERAMIX

  X-Y SHEET-POCKET 2R SHIELD posiada wszystkie
  zalety X-Y 4R SHIELD.
  Jest to najbardziej niezawodny system ochrony
  przestrzeni roboczej w poziomych oraz w pionowych

  centrach obróbczych, gdzie generowana jest du a
  ilo  gor cych wiórów.

  System jest montowany na stalowej os onie w osi Y
  i dwóch rolkach w osi X wyposa onych w ceramiczne
  ta my CERAMIX.

– to ta ma pokryta ceramiczn  pow ok  odporn  na cieranie.
– zapewnia doskona  ochron  przed gor cymi wiórami.

– jest odporna na oleje mineralne.
– jest bardzo lekka i wytrzyma a.

System pracuje poprawnie przy przyspieszeniu do 1g oraz pr dko ci do 90 m/min. Przy zamówieniach
systemu przeznaczonego do pracy przy wy szych pr dko ciach, prosimy o kontakt z naszym biurem
projektowym.

ż
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ROZMIARY

Produkt specjalny: ekran spawlaniczy.

NORMY:

ROLOOS ONY

Ekran spawalniczy jest ekranem ochronnym przeciwko iskrom, odpryskom spawalniczym
lub szlifierskim.

Ekran jest transparentny, a materiał, z którego został wykonany idealnie osłania pracowników
przed iskrami, gorącymi odpryskami lub szkodliwym promieniowaniem.

Ekran jest lekki (8,9kg) i mobilny - można go łatwo przetransportować i szybko ustawić
w dowolnym miejscu.
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• różne szerokości i długości taśmy

MOCOWANIA

Produkt specjalny: roloos ony do tokarek.
Roloos ony do tokarek chroni  rub  i po czenie wielowypustowe, eliminuj c zagro enia opisane
w obowi zuj cych przepisach BHP.

CHARAKTERYSTYKA ROLOOS ON:

TA MA

MECHANIZM POWROTNY

OBUDOWA WYKONANA NA YCZENIE KLIENTA

wykonane z ocynkowanej stali

wykonana z materia u odpornego
na ch odziwo i olej

prosimy o kontakt z naszym dzia em technicznym

z jedn  lub kilkoma spr ynami
MOCOWANIA

TA MA

MECHANIZM POWROTNY

OBUDOWA WYKONANA NA YCZENIE KLIENTA

CHARAKTERYSTYKA ROLOOS ON:

ROLOOS ONY

• łatwe w montażu

• kompaktowe wymiary
• pancerna szyba

Właściwości:
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Minimalna rednica

25,40

10

JL

AKS - 4 

AKS - 1

35

57,15JH

18

38,10
J

20,80

6

5
JB

1T

2T

3T

5T (1/2/3/4)

L1

S

L2

6T

20,52
5,

5

 (90 Kg)  (150 Kg)

mm mm Kg/m2 mm mm Kg J/mm2

AKS1 50 50 9,0                                       750 600 / 1

AKS4 / 50 9,0                                       750 600 10 1

JB / 60 9,5                                       750 600 50 1

JL 100 100 12,2                                     1200 1000 50 1

J 150 150 12,5                                     2200 1750 50 1

JH 200 200 25,0                                     4500 4000 75 2

D
C

E

L1xL2xS BxH C D E

1T 25x5,5 Al Flat AKS-1/AKS-4
2T 20x30x5,5 Al Corner AKS-1/AKS-4
3T 20x6 Al Cover JB

5 T/1 15x15x3 Al-Stl Corner JB
5 T/2 20x20x3 Al-Stl Corner JB
5 T/3 30x30x3 Al-Stl Corner J / JB / JL
5 T/4 40x40x5 Stl Corner J / JH

6T 30x30x2 Stl Hinged AKS-1/AKS-4
J/JL/JH/JB

7T *
18
20
35

ø 5,50
ø 8,50
ø 13

ø 10
ø 14
ø 20

Al Cover
JL
J
JH

Poliuretanowa uszczelka

Ko cówki z mosi dzu lub PAG

Standardowe
ko cówki mocuj ce

O
zn

ac
ze

ni
e nawijania

Z rolk
na górze

Z rolk
na dole

W
ag

a

Ko
ns

er
w

ac
ja

Wytrzyma o

am
liw

o

Sy
st

em
an

ty
po

liz
go

w
y

na zginanie
M

ax
. 

ad
un

ek

Mo emy wykona  dowolne mocowania na yczenie klienta (wg. otrzymanego rys.)

Typ
ko cówki

M
at

er
ia

M
at

er
ia

Typ
fartucha

ALUMINIOWE I NITOWANE FARTUCHY OCHRONNE

Al=Aluminium   Stl=Stal

szczotka
zgarniacz
zgarniacz
zgarniacz
zgarniacz
zgarniacz
zgarniacz

brak
brak
brak
brak
brak

opcjonalnie
opcjonalnie
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1001/1 1001/2 1001/3 1001/4

1002 1003 1004

1005 1006

(mm)

  1001/1 Al-Ac-Ot  50 30 2000

1001/2 Al-Ac-Ot  70 30 2000

 1001/3 Al  70 30 2000

 1001/4 Ac  70 30 2000

1002 Al Al-Ac-Ot 40 40 2000

1003 Al-Ac-Ot Al-Ac-Ot 70 40 2000

1004 Al-Ac-Ot Al-Ac-Ot 60 40 2000

1005 Ac Al-Ac-Ot 70 50 2000

1006 Al Al-Ac-Ot 70 50 2000

6 T

 5T/1 15x15x3 Al - Ac
5T/2 20x20x3 Al - Ac
5T/3 30x30x3 Al - Ac
6T 30x30x2 Stl     

5 T (1/2/3)

strona widoczna

strona widoczna strona widoczna strona widoczna strona widoczna

strona widoczna strona widoczna strona widoczna

strona widoczna strona widoczna
Standardowe mocowania

O
zn

ac
ze

ni
e

Mo liwe kombinacje

Dolny
element

Górny
element

Z rolk
na górze

Z rolk
na dole

Minimalna rednica
nawijania szeroko

Al=Aluminium   Stl=Stal   Br=Mosi dz
Mo emy wykona  dowolne mocowania 

na yczenie klienta (wg. otrzymanego rys.)

ALUMINIOWE I NITOWANE FARTUCHY OCHRONNE

Materia

zawias
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Produkt Specjalny: X-Y LM  SHIELD (ruchome panele).

OS ONY HARMONIJKOWE
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System "Spring Fixing" zapewnia utrzymanie 
paneli w niezmiennej pozycji i ustalonej nie-
zmiennej odleg o ci.

Mo liwo  odchylenia paneli o 90   znacz co
u atwia monta .

o

Panele wykonane s  z nierdzewnej stali, chroni
os on  przed zniszczeniem przez wióry.

Os ona jest idealnie wodoszczelna.

KLIPS MOCUJ CY
ZE SPR YN

OS ONY HARMONIJKOWE

Produkt Specjalny: X-Y LM  SHIELD (ruchome panele).

Dla  potrzeb  atwego  monta u  nasi  in ynierowie   stworzyli   doskona e  rozwi zanie  w  niskiej  cenie.
Opatentowany     system     monta u    "Spring Fixing"   wyposa ony    jest    klemy  utrzymuj ce   panele 
w niezmienionej pozycji.

• Osłony X-Y LM Shield to najtańsza i niezastąpiona ochrona przestrzeni roboczej przed gorącymi wiórami.
• System ten składa się z dwóch poziomych oraz dwóch pionowych osłon.
• X-Y LM Shield może bez problemu pracować przy przyspieszeniach do 1,5g oraz prędkości 120 m/min.

• System ten posiada wszystkie zalety systemu X-Y 4R Shield.

Tego typu ochrona znajduje zastosowanie w wielu rodzajach obrabiarek oraz centrach roboczych.

• Opatentowany system montażu "Spring Fixing" wyposażony jest w klemy utrzymujące panele w nie-
zmienionej pozycji.

•
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(mm)   15 20 25 30 35 40 45

Z(mm) 40 50 60 70 80 90 100

   
   

   

       

Os ony harmonijkowe fromowane termicznie z ruchom  usk
ochronn

Tylko do pracy w pozycji pionowej

KLIPS MOCUJ CY
ZE SPR YN

P aszcz os ony

Rama prowadz ca-no na

Rama mocuj ca 1

Rama mocuj ca 2

Sk
ok

P.
C.

P.A. = B =
P.C. = a =

= =

D ugo  maksymalna
D ugo  minimalna

Szeroko  zewn trzna
Wysko  zewn trzna

Lmax - Lmin Szeroko  fa dy

Sposób obliczania d ugo ci minimalnej

AP = .

SM =

SS =

=

NP =

P. C.= (SM . 8 + SS) . NP + (SF . 2)

P.A.
                + 2

AP

Rozci gni cie jednej fa dy = (x.2) -16

Grubo  materia u
Grubo  ramy prowadz cej
Grubo  ramy mocuj cej

Ilo  fa d = 

Rozci gni cie jednej fa dy = 30 x 2 - 16 = 44

   = 25

= (0,25* x 8 + 1**) x 25 + (2 *** x 2)
= 3 x 25 + 4 = 79 

*

**

***

1000
                + 2

44

Dane: szeroko  fa dy = 30mm
D ugo  maksymalna = 1000mm

Liczba fa d =

D ugo  min.
D ugo  min.

D ugo  min. = 79mm
Do oblicze  wykorzystano mat. TEMAT015
patrz tabela materia owa na str. 29.
Do oblicze  wykorzystano ramy prowadz ce o 
grubo ci 1mm.
Do oblicze  wykorzystano ramy mocuj ce o 
grubo ci 2mm.

Przyk ad:

Patrz tabela materia owa na str. 29.

Sposób obliczania d ugo ci minimalnej.
Przyk ad:

OS ONY HARMONIJKOWE

Skok

.

x

x

*

*
*
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Rama mocuj ca 1

   

B

a

x

Z

P.
A

.

L

A
P

6

       

(mm)   15 20 25 30 35 40 45

 L(mm) 16 21 26 33 43 48 56

   
   

   
 Z(mm) 45 55 65 75 85 95 105

Os ony harmonijkowe ze sztywno przymocowan  usk
Pozycja pracy:

pozioma
pionowa
frontalna

KLIPS MOCUJ CY
ZE SPR YN

P aszcz os ony

Rama prowadz ca-no na

Rama mocuj ca 2

Sk
ok

P.
C.

P.A. = B =
P.C. = a =

= =

D ugo  maksymalna
D ugo  minimalna

Szeroko  zewn trzna
Wysko  zewn trzna

Lmax - Lmin Szeroko  fa dy

Sposób obliczania d ugo ci minimalnej

AP = .

SM =

SS =

=

NP =

P. C.= (SM . 8 + SS) . NP + (SF . 2)

P.A.
                + 2

AP

Rozci gni cie jednej fa dy = (x.2) -16

Grubo  materia u
Grubo  ramy prowadz cej
Grubo  ramy mocuj cej

Ilo  fa d = 

Rozci gni cie jednej fa dy = 30 x 2 - 16 = 44

   = 25

= (0,25* x 8 + 1**) x 25 + (2 *** x 2)
= 3 x 25 + 4 = 79 

*

**

***

1000
                + 2

44

Dane: szeroko  fa dy = 30mm
D ugo  maksymalna = 1000mm

Liczba fa d =

D ugo  min.
D ugo  min.

D ugo  min. = 79mm
Do oblicze  wykorzystano mat. TEMAT015
patrz tabela materia owa na str. 29.
Do oblicze  wykorzystano ramy prowadz ce o 
grubo ci 1mm.
Do oblicze  wykorzystano ramy mocuj ce o 
grubo ci 2mm.

Przyk ad:

Patrz tabela materia owa na str. 29.

Sposób obliczania d ugo ci minimalnej
Przyk ad:

OS ONY HARMONIJKOWE

Skok

.

*

*
*
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Uwaga!
Powy ej przedstawiamy tylko przyk adowe kszta ty os on harmonijkowych, ale mo emy wykona  os ony
o dowolnym przekroju wg. Pa stwa projektu.

Przyk adowe kszta ty:

Uwaga!

OS ONY HARMONIJKOWE
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   (mm)

 TEMAT 091 PVC   PVC 0,44 +300 -30 + 80
   

 TEMAT 106 Ptfe   0,30 +200 -30 +120

 TEMAT 015    0,25 +200 -30 + 90

TEMAT 151    0,35 +200 -30 + 90

 TEMAT 164  Kevlar  0,35 +350 -30 +180

TEMAT 165  Nomex  0,36 +300 -30 +130

TEMAT 169   Panox/Kevlar   0,33 +190 -30 +140

 PVC  PVC 0,36 +100 -30 + 70

 TEMAT 020 PVC  PVC 0,25 +100 -30 + 70

°C min. °C   max. °C

    

 AL Aluminum 2,0 - 3,0
AC Stal  2,0 - 3,0 - 4,0

 PVC PVC 2,0 - 3,0

     

 PVC 05 PVC    0,50*
 PVC 10 PVC 1,00 
 PVC 15 PVC 1,50 

 AluminumAL

INOX

Tabela materia ów os on formowanych termicznie

Materia Wierzchnia
strona

Materia
no ny

Wewn trzna
strona

Opis materia u Grubo Odporno  termiczna
Praca

krótkotrwa a
Praca ci g a

W ókno
szklane

Poliester PoliuretanPoliester Poliuretan

Poliester Poliuretan

Poliester Poliuretan

Poliuretan

Poliuretan

Poliuretan

Poliester

Poliester

Poliuretan

Poliuretan

Poliuretan

Poliuretan

Poliuretan

Charakterystyka materia u

Odpowiedni w przypadku niewielkiego
kontaktu z wiórami.
Samogasn cy.

Doskona a odporno  na oleje i chemikalia.
Niski wpo czynnik tarcia.
Doskona a odporno  na cieranie i 
zgniatanie.
U ywany g ównie w szlifierkach.
Doskona a odporno  na produkty naftowe,
oleje oraz cieranie.
Doskona a odporno  na zginanie.

oleje oraz cieranie.
Dobra odporno  na zginanie.

Doskona a odporno  na produkty naftowe,

Doskona a wytrzyma o  mechaniczna
u ywany w przypadku du ych

napr e , wys. temp. oraz ostrych wiórów.

oleje oraz cieranie.
Dobra odporno  na zginanie.

Doskona a odporno  na produkty naftowe,

Doskona a wytrzyma o  mechaniczna
u ywany w wycinarkach laser.

Samogasn cy.

oleje oraz cieranie.
Dobra odporno  na zginanie.

Doskona a odporno  na produkty naftowe,

Doskona a wytrzyma o  mechaniczna
Najlepszy materia  na rynku u ywany w
wycinarkach laserowych. Samogasn cy.

nym przy niewielkim kontakcie z ch odzi-
U ywany g ównie w rodowisku zakurzo-

wem i olejem.

Materia  ramki prowadz cej
Materia Opis Grubo  (mm) Dodatkowe informacje

Szeroko  zewn trzna (B) do 300mm
Szeroko  zewn trzna (B) od 301 do 700mm
Szeroko  zewn trzna (B) od 701 do 1500mm

Materia  ramki mocuj cej
Materia Opis Grubo  (mm)

Materia
 

aluzji
Materia Opis Zastosowanie

W przypadku du ych i rednich gor cych wiórów. Doskona y przy kontakcie z
iskrami. Idealny tam, gdzie konieczne jest u ycie lekkiego materia u.

W przypadku kontaktu z du ymi wiórami.

  (mm)

°C min. °C   max. °C
Materia Wierzchnia

strona
Materia

no ny
Wewn trzna

strona

Opis materia u Grubo Odporno  termiczna
Praca

krótkotrwa a
Praca ci g a

Charakterystyka materia u

Materia  ramki prowadz cej

Materia  ramki mocuj cej

Materia
 

aluzji

OS ONY HARMONIJKOWE

Najcz ciej

Najcz ciej

®

®

®

*Nie rekomendowana dla osłon formowanych termicznie z laminatami
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Sposoby mocowania os on harmonijkowych:

Mocowanie A
Przy cza z blachy stalowej, PVC lub aluminium.
Kszta t i otwory pod wkr ty wg. rysunku klienta.

Mocowanie B
Przy cza z blachy stalowej, PVC lub aluminium.
Kszta t i otwory pod wkr ty wg. rysunku klienta.

Mocowanie C
Przy cza z blachy stalowej.
Kszta t i gwintowane otwory pod wkr ty wg. rysunku klienta.

Mocowanie D
Przy cza z blachy stalowej, PVC lub aluminium.

Kszta t i gwintowane otwory pod wkr ty wg. rysunku klienta.
Wystaj  ponad profil os ony.

Mocowanie E
Mocowanie os ony odbywa sie przy pomocy ramy z PVC

jest przymocowana do maszyny.
z naklejonym z czem - rzepem. Druga rama z rzepem

To wykonanie ma dwie istotne zalety:

  niska cena

Mocowanie F
Mocowanie os ony za pomoc  ram z PVC, aluminium,

Forma i otwory na ruby wg. rysunku klienta.
lub stali z naklejonym rzepem.

To wykonanie ma dwie istotne zalety:

   pewne i hermetyczne po czenie na uszczelce z porowatej gumy

Rama z PVC z rzepem
Ta ma z rzepem
dla korpusu maszyny

Rama z PVC z rzepem
Ta ma z rzepem
dla korpusu maszyny

Uwaga!
Powy szy arkusz danych opisuje tylko std. propozycje mocowania os on harmonijkowych formowanych termicznie.
Na zamówienie wykonujemy równie  inne rozwi zania.

Mocowanie A

Mocowanie B

Mocowanie C

Mocowanie D

Mocowanie E

Mocowanie F

Uwaga!

OS ONY HARMONIJKOWE

  szybki monta  i demonta  os ony

  szybki monta  i demonta  os ony
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UL-OS UL-3S TL-DXC QL-CAP
UL-1S DL-DXC TL-DXI QL-RETT CL-SIM
UL-2ST TL-SIM QL-QUAD QL-ASI CL-ASI
091 106 015 151 164 165 169 017 020

PVC 0,5  PVC 1,0 PVC 1,5

AL 2,0 AL 3,0 AC 2,0 AC 3,0 AC 4,0
PVC 2,0 PVC 3,0
AL INOX

A B C D E F
A B C D E F

.................................................................mm
...........................................................................  mm

......................................................mm
.......................................................  mm

............................................mm
.............................................mm

.............................................................mm
..................................................mm

....................................................mm

Typ maszyny na której b d
zamontowane os ony:
Maszyny do obróbki metalu
Maszyny kamieniarskie
Maszyny jubilerskie
Maszyny dla przemys u tekstylnego
Maszyny do obróbki szk a
Maszyny spo ywcze
Maszyny dla przemys u farmaceutycznego
Maszyny rolnicze
Maszyny garbarskie
Maszyny dla przemys u ceramicznego
Maszyny dla przemys u drzewnego

Inne

Typ maszyny na której b d
zamontowane os ony:

Ciecze z którymi ma kontakt os ona:

Zanieczyszczenia spadaj ce na
os on :
Wióry stalowe
Wióry eliwne
Wióry mosi ne
Wióry aluminiowe
Wióry drewniane
Zapylenie otoczenia
Odpryski spawalnicze
Inne

Woda/para
Ch odziwo/olej
Olej o lepko ci wg. ISO.............
Inne

Zanieczyszczenia spadaj ce na
os on :

Ciecze z którymi ma kontakt os ona:

Masa zanieczyszcze  spdaj cych na
os on :
Masa zanieczyszcze  spdaj cych na

Temp. zanieczyszcze  spdaj cych na
os on :
Temp. zanieczyszcze  spdaj cych na

Temperatura
otoczenia:
Temperatura
otoczenia:
Max. pr dko  wysuwu ta my:

Max. przyspieszenie:

Max. pr dko  wysuwu ta my:

pieszenie:

Max. ilo  cykli roboczych na h

Max. dzienna ilo  godzin roboczychMax. dzienna ilo  godzin roboczych

Max. ilo  cykli roboczych na h

os on :

os on :

Os ona harmonijkowa formowana termicznie
Os ona harmonijkowa formowana termicznie ze sztywno zamontowan

 

aluzj
Os ona harmonijkowa formowana termicznie z przegubowo-ruchomo zamontowan

 

aluzj

Wykonanie:

Pozycja pracy:
Std formy:

Materia  pow oki:
Materia  ramy
prowadz cej-no nej:
Materia  ramy
mocuj cej:
Materia

 
aluzji:

Mocowanie ramy mocuj cej 1:
Mocowanie ramy mocuj cej 2:

Wykonanie:

Pozycja pracy:
Std formy:

Materia  pow oki:
Materia  ramy
prowadz cej-no nej:
Materia  ramy
mocuj cej:
Materia

 
aluzji:

Mocowanie ramy mocuj cej 1:
Mocowanie ramy mocuj cej 2:

.............................................................................
............................................................nr. ................
..............................................  .........................

..............................................................
 ..............................................................................

.......................................................................................
...................................................................................

Klient:
Ulica:
Miasto:

Telefon:
Fax:
E-mail:

Osoba kontaktowa:
Kraj:

poziomo pionowo poprzecznie-na boku

D ugo  max.
D ugo  min.
Skok
Wysoko  os ony (h)
Szeroko  os ony (B)
Szeroko  fa d (Fb)
Wysoko  os ony prawa (h1)
Wysoko  os ony lewa (h2)
Wst p dolny (u)
Wst p dolny prawy (u1)
Wst p dolny lewy (u2)
Szeroko  wk adki (ASB)
Wyst p (L)
Wyst p (Z)

.................................................mm

Arkusz zapytania ofertowego dla os on harmonijkowych.

OS ONY HARMONIJKOWE

Max. przys

................................................ Kg

.................................................°C

............................................°C

....................................................m/min.

..............................g

.............

................................................................

.................................................................mm

......................................................mm

....................................................................mm

....................................................................mm
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PVC Poliuretan + Poliester + Poliuretan 90

Dost pne

   

H

X
h

W

W 1X

   

     
     

W1 X W H h

15 19 56 36 5
 20 19 61 40,5 5
 25 19 67 43 7,5
 30 19 72 51 8
 35 19 76,5 51 9
 45 19 87,5 61 10 

  

 INA
 KUE

 35
 1250

 S1

     

    
    

S1 PVC PVC + Poliester + PVC 0,25 90
  0,50 (TEMAT020)
 

P1
  0,50 0,25 (TEMAT015)
 

LX

 

PVC Panox/Kevlar Poliuretan + Poliuretan 150
  1,00 0,33 (TEMAT169)

Os ony harmonijkowe dla prowadnic liniowych.

Lmax

Skok Lmin

Przyk ad monta u os ony na prowadnicy liniowejPrzyk ad monta u os ony na prowadnicy liniowej.

Oznaczenie
Materia

ramki
Materia
os ony

Lmin
przy 1000 mm Dost pno

Dost pne

Na yczenie klienta

Wymiary
Oznaczenia kodowe

Producent prowadnicy
Model prowadnicy
Warto  W1
Lmax
(skok + Lmin)
Rodzaj materia u

W przypadku W1 o wymiarach 55-65 prosimy o kontakt z naszym biurem technicznymW przypadku W1 o wymiarach 55-65 prosimy o kontakt z naszym biurem technicznym.

OS ONY HARMONIJKOWE

    
    

Oznaczenie
Materia

ramki
Materia
os ony

Lmin
przy 1000 mm Dost pno

32



Typ B: Ramki mocuj ce czone na rzep (B1 lub B2)

M

M

W 4

2.3

11

6

22

Ø
 4

.5

C

2

Ø 4.5

Ø 4.5

C1

W

=

W

= = =3

= =

1 3

21 3 4

4

H

4
C H

1

6

3

 

  

Typ B2 z PVCTyp B1 z PVC

Prowadnica  W C  
15  52  26  2

 25  63  32  2
 30  68  34  2

 45  83  28  3
 55  104  35  3
 65  128  32  4

 H1  C1  
   

42 26 2
 46,5 29 2
 46,5 32 2
 54 34 2
 53 36 2
 62 28 3 

  W H C
   

15 56 36 0 
 20 61 40,5 8

 65 132 90 18 
69 35 3
86 32 4

Zgrzewane termicznie os ony harmonijkowe do prowadnic liniowych.

Typ A: Mocowanie klamramiTyp A: Mocowanie klamrami.

Typ B: Ramki mocuj ce czone na rzep (B1 lub B2).

Standardowe rozwi zanie mocowania
os ony do prowadnicy liniowej.

Klamry nale y przykr ci  do elementu roboczego M wkr tami.

Odpowiednie mocowanie dla os ony z pozycji 1-2-3-4
z k towym lub p askim zako czeniem.

Odpowiednie rozwi zanie do pracy
w suchym rodowisku.

P ytki z rzepami nale y przykr ci  wkr tami do elementu M.

Standardowe mocowanie                          Standardowe mocowanie

Prowadnica
otworó  w
liczba

a) Mocowanie standardowych ko cówek typ 1 od góry prowadnicy
b) Mocowanie os ony do standardowych ko cówek typ 1 przez mocny docisk
a) Mocowanie standardowych ko cówek typ 2 do wózka za pomoc  wkr tów
b) Mocowanie os ony ze standardowymi ko cówkami typ 2 przez mocny docisk
a) Mocowanie niestandardowych ko cówek typ 2 do k townika przykr canego za pomoc  wkr tów
b) Mocowanie os ony do standardowych ko cówek typ 2 przez mocny docisk
Przyk adowe opcje mocowania przedstawiono w poz. 1-4Przyk adowe opcje mocowania przedstawiono w poz. 1-4.

Dla innych rozmiarów i typów prowadnic prosimy o kontakt z naszym biurem technicznym.

OS ONY HARMONIJKOWE

otworó  w
liczba
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Lmax

Lmax

   

THK

HSR

35

1500

P1

A-A

= = = 

 ...................................................................................

 .........................................................................................

15 20 25 30

35 45 55 65

.............................................................................. mm

S1 P1 LX

Standardowe modele os on harmonijkowych do prowadnic liniowych.
Dost pnoProducent prowadnicy Model prowadnicy Opis symboli

Typ S1 i P1 os ony standardowe.

Os ony produkowane na specjalne 
zamówienie.

Przyk ad jak nale y odczytywa  oznacznie
os on   z   odpowiednimi   ko cówkami dla
konkretnej prowadnicy liniowej.

Producent prowadnicy

Model prowadnicy

Warto  W1

(skok + Lmin)

Rodzaj materia u

System mocowania ko cówek

Na  zamówienie  mo emy  wykona  os ony dla
ka dej   prowadnicy   liniowej. W   tej   sprawie
nale y skontaktowa  si  z naszym biurem tech.

Uwaga!Uwaga!

Kwestionariusz dla formowanych termicznie os on dla prowadnic liniowych.
Producent prowadnicy

Model prowadnicy
Warto  W1

(skok + Lmin)
Rodzaj materia u

System mocowania
góry prowadnicy

System mocowania
do sto u jezdnego

Typ A z klamrami
Typ B1 z ramkami z PVC

Typ A z klamrami
Typ B2 z ramkami z PVC

Uwaga! Pola arkusza oznaczone przez      musz  zosta  wype nione w celu przygotowania ofertyUwaga! Pola arkusza oznaczone przez      musz  zosta  wype nione w celu przygotowania oferty.

OS ONY HARMONIJKOWE

ABBA ...

HIWIN AGH...
   LGH...
   LGW...
   LGR...
   HGH...
   HGR...
   HGW...
IKO LWE...
   LWH...

   JHS...
INA KUE...
   KUSE...
   KUVE...
   RUE...
   TKD...
   TKSD...
   TKVD...
NSK LH...
   L1H...
   LS...

SBG ...
SCHNEEBERGER MRA...
   MRB...

LLBHS...
STAR 1605...
   1805...
THK HSR...
   SHS...
   SR...
   SSR...
   HCR...
   HRW...
   SNS...
TSUBAKI H...

.............................................................................

............................................................nr. ................

..............................................  ........................

..............................................................

 ..............................................................................

......................................................................................

..................................................................................

Klient:

Ulica:

Miasto:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Osoba kontaktowa:

Kraj:
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NP

    

   

T1 = 
T2 = 
T3 = 

T4 = 
T5 = 
T6 = 

P.A. = 

P.C. = 

P.C. = NP  PCP + 10 mm

P.A.  

AP

X AP PCP   

38 55 10

 67 100 10

 89 125 10

PVC/PU  DM-PU-G
PVC/PU  DM-PU-N

 PVC  DM-PU-G
PVC  DM-PU-N

 PVC  DM-PU-G

Informacje o podno niku no ycowym/platformie.

Wymiary podno nikaWymiary podno nika

Górna czGórna cz
szeroko  sto u
d ugo  sto u
grubo  obrze a

Dolna czDolna cz
szeroko  sto u
d ugo  sto u
grubo  obrze a

OtwarcieOtwarcie
d ugo  po otwarciu

Zamkni cieZamkni cie
d ugo  po zamkni ciu

Charakterystyka os on mieszkowych DURATITE    .TM

Sposób obliczania d ugo ci 
os ony po ci ni ciu.

= ilo  fa d =

Materia Kolor Kod

ó ty/Czarny
Czarny

ó ty/Czarny
Czarny

ó ty/Czarny

OS ONY HARMONIJKOWE
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Uwaga!

   

    

Os ony do podno ników no ycowych.

Os ony harmonijkowe formowane termicznie typ - QL-RETT.

Arkusz zapytania ofertowego ze str. 31

W przypadku wymiarów nie wi kszych ni  a=1200 i B=1600 mo emy dla Pa stwa wyprodukowa
 os ony ta sze o takich samych w a ciwo ciach, ale wykonanych z materia u Type J-Tex.

OS ONY HARMONIJKOWE

Uwaga!

W celu uzyskania szczegó owych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem technicznym.
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T1 = .............................................................................. mm
T2 =  ............................................................................. mm
T3 = .............................................................................. mm
T4 =  ............................................................................. mm
T5 = .............................................................................. mm
T6 = .............................................................................. mm
P.A. =  ........................................................................ mm
P.C. =  ........................................................................ mm
NP =  ......................................................................... mm
A =  ............................................................................. mm
B = .............................................................................. mm
X = .............................................................................. mm

DCI1    DCE1     DVI1     DVE1    DFL1
DCI2    DCE2     DVI2     DVE2    DFL2

Standartowe sposoby monta u os on.
Górna cz

Dolna cz

DCI1 - mocowanie 
wew. ko nierza przy
u yciu wkr tów.

DCE1 - mocowanie 
zew. ko nierza przy
u yciu wkr tów.

DVI1 - mocowanie 
wew. ko nierza VELCRO
przy u yciu wkr tów.

DVE1 - mocowanie 
zew. ko nierza VELCRO
przy u yciu wkr tów.

DFL1 - mocowanie 
przy zastosowaniu
ramki. Stosowane
w specjalnych
aplikacjach.

DCI2 - mocowanie 
wew. ko nierza przy
u yciu wkr tów.

DCE2 - mocowanie 
zew. ko nierza przy
u yciu wkr tów.

DVI2 - mocowanie 
wew. ko nierza VELCRO
przy u yciu wkr tów.

DVE2 - mocowanie 
zew. ko nierza VELCRO
przy u yciu wkr tów.

DFL2 - mocowanie 
przy zastosowaniu
ramki. Stosowane
w specjalnych
aplikacjach.

Przyk ady aplikacji:
Pionowe os ony drzwi
Os ony w pomieszczeniach magazynowych
Podstawowe os ony elementów sprz tu medycznego

Kwestionariusz zapytania ofertowego

Sposób monta u górnej cz ci

Sposób monta u dolnej cz ci

Uwaga! Pola arkusza oznaczone przez      musz  zosta  wype nione w celu przygotowania ofertyUwaga! Pola arkusza oznaczone przez      musz  zosta  wype nione w celu przygotowania oferty.

OS ONY HARMONIJKOWE
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P.A. P.C.

Typ CL-SIM

Typ TL-SIM

     P.A.    +2
     AP

NP

   

    

   
P. C. = NP .

AP . 1,41

 P.A.
 P.C.
 Skok
 a
 B

 d
 AP
 NP

Wersja klejona "A"

Wersja szyta "C"

4 + grubo  ramki

= liczba fa d =

= rozci gni cie 1 fa dy = x

    P.A.  +2
    AP

NP

P. C. = NP .

AP . 1,41

2,5 + grubo  ramki

= liczba fa d =

= rozci gni cie 1 fa dy = (x-8)

Sposób obliczania min d . po ci ni ciu.

Sposób obliczania min d . po ci ni ciu.

Oznaczenie Opis Wymiar   Typ

Uwaga! Pola arkusza oznaczone przez      musz  zosta  wype nione w celu przygotowania ofertyUwaga! Pola arkusza oznaczone przez      musz  zosta  wype nione w celu przygotowania oferty.

Produkt Specjalny: p askie os ony harmonijkowe szyte i klejone.

OS ONY HARMONIJKOWE

Długość otwarta

Długość po ściśnięciu

(P.A. - P.C.)

Wysokość zewnętrzna

Szerokość zewnętrzna

Wysokość fałdy

Paramter zwrotny

Rozciągnięcie fałdy

Liczba fałd

T. +48 22 6256541 | F. +48 22 6216108 | MERCATOR@MERCATOR.COM.PL | WWW.MERCATOR.COM.PL38



Kevlar pokryty neoprenem i hypalonem

 

Int. c. Ø

Int. f. Ø

Int. Ø (ID)

Int. hole Ø

Ext. f. Ø

P.
A

.
   

   
   

   
   

   
   

   
H

1

x

Ext. Ø (OD)

P.
C

.

  
 

  

   

 

P.C. . SP*

NP

AP (OD - ID 

 

- 6)

 

.

 

1,2
      2

 

* SP= 

 
 
 

Szyte os ony mieszkowe.

Formowane i zgrzewane termicznie os ony mieszkowe.

Niezawodna konstrukcja os on
Odporno  na ch odziwa i oleje
Odporno  na wysok  temperatur
Mo liwo  wykonania z tulejami pionowymi,
podporami i pier cieniami usztywniaj cymi

Brak dodatkowych kosztów oprzyrz dowania

Minimalna rednica wewn trzna zaczyna si  od 20 mm
wietny stosunek ceny do jako ci

Z zabezpieczeniem kraw dzi (w ostrzegawczych kolorach na yczenie)

Niektóre z dost pnych materia ów:
Poliester pokryty neoprenem i hypalonem
Poliester pokryty kauczukiem i NBR
Poliester pokryty poliuretanem
Poliester pokryty PVC

Kevlar pokryty poliuretanem
W ókno szklane pokryte silikonem i neoprenem
W ókno szklane pokryte PVC
Tkaniny metalizowane aluminium

(patrz tabela materia ów strona 46)

Sposób obliczania P.C. d . po ci ni ciu

= liczba fa d =

Grubo  1 fa dy

= Otwarcie 1 fa dy =

= d ugo  po           = NP

P.A.
+1

AP

(Patrz tabela materia ów strona 42-43)

CYLINDRYCZNE OS ONY MIESZKOWE

Os ony   tego   typu  s    u ywane  do   ochrony   obracaj cych  si   cz ci  maszyn  (np. na  wa ki  i  ruby 
poci gowe)   oraz   w   zastosowaniach   wymagaj cych   bardzo   zwartych,   kompaktowych   gabarytów 
po cisni ciu, z o eniu.

Zgrzewane   termicznie  os ony  mieszkowe   znajduj   zastosowanie  jako  wodoszczelne   zabezpieczenie 
ruchomych  cz ci  maszyn  ( ruby  poci gowe, wa ki  itp.)   szczególnie   gdy   ch odziwo  zanieczyszczone
jest wiórami i szlamem.

Stosunkowo niski koszt
Dobra odporno  na chemikalia
Odporno  na wysok  temperatur

Dostępne materiały:
Code TEMAT 018
Code TEMAT 019
Code TEMAT 153

Możliwość wykonania osłony o dowolnym kształcie
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Otwierane   i  zapinane
os ony mieszkowe
formowane termicznie
Niektóre z dost pnych materia ów:

Poliester pokryty neoprenem i hypalonem
Poliester pokryty kauczukiem i NBR
Poliester pokryty poliuretanem
Poliester pokryty PVC
W ókno szklane pokryte silikonem i neo-

(patrz tabela materia ów strona 42-43)

Os ony  mieszkowe  formowane termicznie s  u ywane gdy
wymagana jest wysoka wytrzyma o  mechaniczna i odpor-
no  na wysok  temperatur

Doskona a wytrzyma o  mechaniczna
Odporno  na ch odziwa i oleje
Odporno  na wysok  temperatur
Mo liwo  wykonania z tulejami prowadz cymi
i pier cieniami usztywniaj cymi
Mo liwo  wykonania os on w kszta cie sto ka

NP

AP (OD - ID 
- 6) . 1,41

      2

* SP= 

Sposób obliczania P.C. d . po ci ni ciu

= liczba fa d =

Grubo  1 fa dy

= Otwarcie 1 fa dy =

P.A.
+1

AP

Na yczenie klienta wykonujemy os ony
zapinane   wzd u .  Jest   to  szczególnie
praktyczne   rozwi zanie   gdy   mieszek 
musi by  za o ony bez demonta u.

CYLINDRYCZNE OS ONY MIESZKOWE

Mieszki formowane termicznie

.

prenem
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Pozycja pracy
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Arkusz zapytania ofertowego

Uwaga! Pola arkusza oznaczone przez      musz  zosta  wype nione w celu przygotowania ofertyUwaga! Pola arkusza oznaczone przez      musz  zosta  wype nione w celu przygotowania oferty.

Typ maszyny na której b d
zamontowane os ony:
Maszyny do obróbki metalu
Maszyny kamieniarskie
Maszyny jubilerskie
Maszyny dla przemys u tekstylnego
Maszyny do obróbki szk a
Maszyny spo ywcze

Maszyny rolnicze
Maszyny garbarskie
Maszyny dla przemys u ceramicznego
Maszyny dla przemys u drzewnego
Inne

Typ maszyny na której b d
zamontowane os ony:

Ciecze z którymi ma kontakt os ona:

Zanieczyszczenia spadaj ce na
os on :
Wióry stalowe
Wióry eliwne
Wióry mosi ne
Wióry aluminiowe
Wióry drewniane
Zapylenie otoczenia
Odpryski spawalnicze
Inne

Woda/para
Ch odziwo/olej
Olej o lepko ci wg. ISO.............
Inne

Zanieczyszczenia spadaj ce na
os on :

Ciecze z którymi ma kontakt os ona:

.............................................................................
............................................................nr. ................
..............................................  .........................

..............................................................
 ..............................................................................

...................................................................................
............... 

Klient:
Ulica:
Miasto:

Telefon:
E-mail:
Zamawiana ilo :

Osoba kontaktowa:
Kraj:

Pozycja pracy

Rodzaj os on

Szyta

Formowana termicznie

Zgrzewana

Sposób mocowania

Temp. materia u maj cego kontakt 
z os on
Temp. materia u maj cego kontakt 
z os on

Horyzontalna Wertykalna

Cz  os anianaCz  os aniana

Trzpie  lub wa ek

ruba

Skok

rednica

rednica

Skok
rednica

Korpus nakr tki kulowej

Pr dko  obrotowa

CYLINDRYCZNE OS ONY MIESZKOWE

Maszyny dla przemys u farmaceutycznego
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TEMAT001

TEMAT002

TEMAT202

TEMAT003

TEMAT004

TEMAT005

TEMAT006

TEMAT007

TEMAT008

TEMAT009

TEMAT091

TEMAT102
TEMAT104

TEMAT106

TEMAT011

TEMAT012

TEMAT013

TEMAT014

TEMAT015

TEMAT151
TEMAT152

TEMAT153

TEMAT160

TEMAT161

TEMAT162

TEMAT164

TEMAT165

TEMAT169

TEMAT170

TEMAT180

TEMAT017
TEMAT018
TEMAT019
TEMAT020

TEMAT022

Odpowiedni w przypadku niewielkiego kontaktu z wiórami lub rozcieńczonymi kwasami. Samogasnący.

Doskonała odporność na oleje i chemikalia. Niski współczynnik tarcia.Doskonała odporność na ścieranie i zgniatanie. Używany głównie w szlifierkach.

Doskonała odporność na produkty ropopochodne i oleje. Dobra odporność na ścieranie. Doskonała wytrzymałość mechaniczna.

Doskonała odporność na produkty ropopochodne, oleje. Świetna odporność na ścieranie, przebicie i rozdarcie. Kevlar jest niezwykle wytrzymały mechanicznie
i dlatego stosowany jest przy wysokich naprężeniach mechanicznych, dużych i ostrych wiórach oraz wysokiej temperaturze pracy.

Doskonała odporność na produkty ropopochodne, oleje oraz ścieranie. Dobra odporność na zginanie. Doskonała wytrzymałość mechaniczna. Dobra wytrzymałość
na ścieranie. Najlepszy materiał na rynku używany w wycinarkach laserowych. Samogasnący.

Używany głównie w środowisku zakurzonym przy niewielkim kontakcie z chłodziwem, olejem lub kwasami o niskim stężeniu.

Doskonała odporność na produkty ropopochodne, oleje oraz ścieranie. Doskonała wytrzymałość mechaniczna. Dwuwarstwowy wkład z tkaniny daje bardzo wysoką
sztywność poprzeczną oraz zapewnia atrakcyjny wygląd. Zwykle stosowane przy dużej  ilości wiórów i chłodziwa. Samogasnący.

CERAMIX jest niezwykle odporny na ścieranie, przecięcie i przebicie. Wysoce odporny na oleje mineralne i wysoką temperaturę. Dwuwarstwowy układ materiału
apewnia bardzo dobrą sztywność poprzeczną i atrakcyjny wygląd. CERAMIX jest stosowany do pracy z dużą ilością ostrych i gorących wiórów niezależnie 
od środowiska (suche/mokre). Jest antystatyczny i samogasnący.

Materiał ten składa się z wytrzymałej siatki poliestrowej, zaplatanej 20 x 20 mm. Jest używany do specjalnych zastosowań. Możemy dostarczyć inne rodzaje siatki.

Doskonała odporność na produkty ropopochodne, oleje oraz ścieranie. Dwuwarstwowy wkład z tkaniny daje bardzo wysoką sztywność poprzeczną oraz zapewnia
atrakcyjny wygląd. Materiał jest często stosowany przy dużej ilości wiórów. Nie jest zalecany do pracy na sucho lub w kontakcie z gorącymi wiórami. Antystatyczny.

Doskonała odporność na produkty ropopochodne, oleje oraz ścieranie. Doskonała odporność na zginanie. Używany do produkcji okrągłych osłon mieszkowych.

Materiał zalecany do pracy w trudnych warunkach. Odporny na ścieranie przy dużej ilości wiórów i wysokiej temperaturze. Bardzo dobra odporność na kwasy.

Z natury samogasnący. Włókna węglowe zapewniają chwilową odporność na wysokie temperatury (2500 ° C). Doskonała odporność mechaniczna.
Aluminiowa powłoka odbija promieniowanie cieplne. Odporny na duże rozpryski i roztopiony metal, stosowany głównie w odlewniach.

Praca w środowisku o dużym stężeniu kwasów oraz innych chemikaliów i w temperaturze do +150 stopni Celcjusza. Antyadhezyjny. Niski współczynnik tarcia.
Chemicznie obojętny. Odporny na powstawanie pleśni i grzybów. Nietoksyczny. Bardzo ograniczona rozszerzalność cieplna. Przepuszcza prominie UV i mikrofale.

Dobra odporność na produkty ropopochodne, oleje. Bardzo dobra odporność na ścieranie. Nie zalecany do pracy na sucho lub z gorącymi wiórami.

Bardzo dobra odporność na wysokie i niskie temperatury.Tkanina z włokien szklanych ma dużą odporność na temperatury, ale słabą wytrzymałość mechaniczną.
Silikon posiada doskonałe właściwości antyadhezyjne i jest odporny na chlorki, rozpuszczalniki, promienie UV i ozon. Samogasnący.

Doskonała odporność na oleje mineralne i roślinne, węglowodory, wody i gazu. Dobre właściwości mechaniczne. Zwykle stosowany w przemyśle spożywczym
ponieważ nadaje się do wykorzystania przy pracy z tłuszczami i nie tylko.

Te same właściwości jak wyżej. Kevlar® ma doskonałą wytrzymałość mechaniczną. Zwykle stosowane do pracy przy ostrych, ciężkich i rozgrzanych wiórach.

Odporny na wodę, olej, chłodziwo, rozcieńczone kwasy, produkty naftowe, czynniki atmosferyczne i ozon. Dobra wytrzymałość na ścinanie i rozerwanie. Hypalon
jest szczególnie odporny na wodę morską.

Odporny na wodę, olej, chłodziwo, rozcieńczone kwasy, produkty naftowe, czynniki atmosferyczne i ozon. Umiarkowana odporność na ścinanie i rozerwanie.

WłaściwościMateriaMateria Właściwości

TA  ELA MATERIAŁOWAB

Doskonała odporność na produkty ropopochodne, oleje. Dwuwarstwowy wkład z tkaniny daje bardzo wysoką sztywność poprzeczną oraz zapewnia atrakcyjny
wygląd. Materiał jest często stosowany przy dużej ilości wiórów. Nie jest zalecany do pracy na sucho lub w kontakcie z gorącymi wiórami. Antystatyczny.

Doskonała odporność na produkty ropopochodne, oleje. Świetna odporność na ścieranie, przebicie i rozdarcie. Bardzo dobrze znosi obciążenia mechaniczne. Jest
odporny na iskry spawalnicze i gorące odpryski. Najczęściej używany w wycinarkach laserowych. Samogasnący.
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