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Parametry
Elektrické napájení 3x400V + N/16A/50Hz
Jmenovitý příkon 11 kW
Upínané stopky nástrojů HM / HSS
Světlá výška indukční cívky 500 m
Světlá výška chladicí jednotky 500 mm
Rozsah upínaných Ø 3-32 mm (HM / HSS)
Doba chlazení 2 min (nebo dle nastavení)

Stlačený vzduch
Maximálně 8 barů (120 psi); suchý, čistý, 
filtrovaný (5 μm)

Hmotnost 102 kg
Rozměry H x Š x V 800 x 700 x 710 mm

Podmínky okolního 
prostředí

teplota 5-40°C

vlhkost 5-85% (bez kondenzace, námrazy)
tlak 86-106 kPa

Tepelný upínač typ SG2132-03

Přístroj pro tepelné upínání 
μ-CONNECT

SCHÜSSLER
the  -makerµ

• kompaktní zařízení s jednoduchou obsluhou bez náročnosti na údržbu
• kombinace kontaktního a vzduchového chlazení
• stabilní lineární vedení s bezpečným zajištěním
• pohodlné přemisťování jednotky díky protizávaží
• modulární systém pro jednoduchou výměnu komponent
• provedení z nerezové oceli

Indukční cívka pro rychlé smrštění Kruhové trysky pro vzduchové chlazení Pružné chladící prvky
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