
Kliny mocujące  Multidec®-LUB 

 

Kliny mocujące  Multidec®-LUB kierują chłodziwo dokładnie na płytkę skrawającą, nawet przy niskim ciśnieniu 
chłodziwa. 
Regulowany ogranicznik umożliwia łatwą i szybką wymianę płytki i oprawki narzędziowej.  
Doprowadzenie chłodziwa zarówno pod wysokim jak i niskim ciśnieniem może być realizowane poprzez blok 
rozdzielacza lub bezpośrednio do klina mocującego  Multidec®-LUB  
Rozdzielacze chłodziwa, przewody różnych wersjach i długościach oraz różnorodne złączki są dostępne jako akcesoria 
do kompletnego wyposażenia maszyny. 

 

 
Korzyści: 
- Prosta instalacja dzięki wymianie oryginalnego klina mocującego na klin Multidec®-LUB 
- Znaczne zwiększenie trwałości płytek, poprzez sprawniejsze usuwanie wiórów i odprowadzanie ciepła dzięki 
bezpośredniemu chłodzeniu krawędzi skrawającej 
- Zwiększona niezawodność procesu 
- Możliwość stosowania klinów mocujących dla ciśnień od 30 do 200 bar 
- Szybka i łatwa wymiana płytek wraz z oprawką narzędziową dzięki regulowanemu ogranicznikowi pozwalającemu 
na szybkie pozycjonowanie oprawki w imaku. 
- Możliwość  używania oprawek narzędziowych bez chłodzenia wewnętrznego (IC) 
- Możliwość stosowania prawych i lewych oprawek 
- Klin mocujący posiada dwa przyłącza dla doprowadzania chłodziwa 
- Różne rozdzielacze chłodziwa, przewody i złączki do wysokiego i niskiego ciśnienia 
- Możliwość dopasowania klina do posiadanej maszyny 
 



Akcesoria do 200bar  

 

Nowe rozwiązanie wysokociśnieniowe UTILIS (do maks. 200 barów) zapewnia optymalne dostarczanie chłodziwa do 
strefy obróbki. 
Niezwykle zwarta i solidna konstrukcja oraz wykończenie ze stali nierdzewnej to główne cechy tego produktu. 
Asortyment złączy obejmuje złącza prostych i kątowe o średnicy przyłącza 4 mm. W ofercie znajdują się również 
szybko złączki, których użycie eliminuje konieczność odkręcania przewodów czy złączy. Zwiększa to efektywność, 
minimalizując czas przestoju maszyny. 
Przewody wysokociśnieniowe są dostępne w szerokiej gamie długości z różnymi przyłączami. 
Złącza redukcyjne, przedłużki, połączenia śrubowe, uszczelnienia i rozdzielacze chłodziwa uzupełniają gamę 
produktów. 

  

Korzyści: 
- Mogą być stosowane we wszystkich liniach 
produktów Multidec® z chłodzeniem 
wewnętrznym 
- Mogą być stosowane w zakresie 
temperatur od -60 do + 250 ° C  
- Mogą być stosowane do maksymalnego 
ciśnienia roboczego 200 bar 

 
 

Akcesoria do 30bar  

 

Asortyment złączy dla ciśnień roboczych do 
maks. 30 barów zawiera złącza proste,  kątowe 
raz szybko złączki o średnicy przyłącza 4mm. 
Podobnie jak w przypadku rozwiązań 
wysokociśnieniowych, oferta obejmuje złącza 
redukcyjne, przedłużki, zaślepki, pierścienie 
uszczelniające i rozdzielacze chłodziwa. 
Rura poliuretanowa o średnicy 4 mm ma 
długość 1000 mm. Dzięki temu można przyciąć 
ją do potrzebnej długości, indywidualnie dla 
każdego przypadku. 

 
 

Korzyści: 
- Mogą być stosowane we wszystkich liniach produktów Multidec® z chłodzeniem wewnętrznym  
- Mogą być stosowane w zakresie temperatur od -40 do +100 ° C 
- Mogą być stosowane do maksymalnego ciśnienia roboczego 30 bar 
- Kompaktowa i odporna na korozję konstrukcja 

 


