Ajutoare pentru prelucrare
Găurire şi montare exacte a feroneriilor

Memo

www.blum.com

DETALII CAMPANIE

Detalii

Campania se desfăşoară pe

parcursul a 6 luni, în perioada

01 octombrie 2020-31 martie 2021.
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Condiţii

Pentru mai multe detalii vă rugăm

să consultaţi regulamentul oficial al
campaniei.

Ajutoare pentru prelucrare

COMENZI

soluţia potrivită pentru situațiile de prelucrare care apar zi de zi.

Comenzile vor fi plasate

tuturor feroneriilor Blum.

autorizaţi Blum

Gama noastră extinsă de maşini de găurire şi montare feronerie vă oferă
Echiparea rapidă şi operarea simplă garantează prelucrarea eficientă a
Cu dispozitivele noastre practice de asamblare, adaptate necesităţilor

dumneavoastră de prelucrare, optimizaţi montarea sertarelor metalice Blum,
chiar şi în cazul unei producţii de serie mică.

Dispozitivele de asamblare sunt concepute să vă susţină în mod optim la

în reţeaua distribuitorilor
Puteţi achiziţiona produse Blum

de la cei peste 20 de distribuitori
din întreaga ţară.

prelucrare, prin utilizare şi reglare simplă, precum şi durabilitate ridicată.

www.blum.com/
distribuitori

O tehnică probată şi apreciată, pentru mai mult confort la montare.
Blum România S.R.L.
str. Zborului, nr.2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov,
România
tel.: 021-3512103
fax: 021-3251202
e-mail: info.ro@blum.com
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Ajutoare pentru
prelucrare

MINIPRESS P

Simplu şi precis

Sistem de poziţionare practic şi precis
Reglarea cotei de găurire se face printro roată cu manivelă, care este montată
accesibil în faţă.

Realizarea de diferite scheme de găurire
Capul de găurire efectuează repede, precis şi
fără unelte, două scheme de găurire pentru
feronerie.

Prelucrare precisă pentru mişcarea perfectă

MINIPRESS P este specialistul în montarea balamalelor.

Odată făcute reglajele, puteţi avea încredere în execuţia precisă a comenzilor.

Avansul pneumatic la găurire şi presare, precum şi reglarea cotei de găurire

printr-o roată cu manivelă, fac ca operaţiunile cu MINIPRESS P să fie precise
şi sigure.

Posibilităţi multiple de prelucrare şi montare a feroneriei
MINIPRESS P este ideal pentru următoarele operaţiuni:

▬ Găurirea şi montarea balamalelor
▬ Găurirea şi montarea plăcuţelor de balmale (drepte şi în cruce)
▬ Găurirea şi montarea demontabililor
▬ Efectuarea seriilor de găuri în sistem de 32 mm (9 găuri doar cu
MZK.190S)

▬ Prelucrarea pentru mecanismele de ridicare AVENTOS
▬ Prelucrarea fronturilor pentru LEGRABOX, TANDEMBOX şi METABOX
▬ Prelucrarea pentru elementul de reglare a frontului de sertar
▬ Alte prelucrări de corp
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Mandrine cu prindere rapidă
Pentru schimbul rapid şi confortabil al
burghielor. Mandrinele rapide pot fi montate
ulterior, dacă se doreşte.

Informaţii
Mai multe informaţii despre utilizări şi
accesorii găsiţi în catalogul Blum sau la
distribuitorul dumneavoastră

www.blum.com/
gmSum

Preţuri speciale

Descriere
MINIPRESS P

Componente

Nr. articol

Preţ €

MINIPRESS P, 3x400V, 50/60 Hz

M53.1000

770

MINIPRESS P, 1x230 V, 50 Hz

M53.1050

770

Masă de lucru

MZA.5300

44

Indicator de poziţie digital

MZE.2110

22

Presoare pneumatice

M53.0720

109

Indicator centru

MZR.1000

10

Indicator centru cu laser

MZR.5300.02

80

Riglă prelungitoare (1 buc., gradaţie 1550 - 2800 mm)

MZL.2500

28

Riglă prelungitoare (1 buc., gradaţie 300 - 1550 mm)

MZL.1250

28

Suport riglă prelungitoare
Opritor articulat îngust (pentru introdus între alte opritoare, 1 buc., dreapta/
stânga)
Opritor rabatabil îngust cu pârghie de fixare pentru MINIPRESS/
PRO-CENTER dreapta / stânga)
Burghiu cu vârf conic, 10x57 mm, dreapta/stânga

MZV.2E00

10

MZS.2000

4

MZS.2000.21

6

M01.ZB10.02/.03

8

Burghiu cu vârf ascuţit, 2.5 x 57 mm, dreapta/stânga

M01.ZB02.D2/.D3

15

Burghiu cu vârf conic, 5 x 57 mm, dreapta/stânga

M01.ZB05.02/.03

7

Burghiu cu vârf conic, 8 x 57 mm, dreapta/stânga

M01.ZB08.02/.03

7

Burghiu fără vârf, 25 x 57 mm, dreapta

M01.ZB25.02

17

Burghiu fără vârf, 35 x 57 mm, dreapta

M01.ZB35.02

17

Burghiu special pentru fronturi subţiri, 10x57 mm, dreapta/stânga

M01.ZB10.T2/T3

Cap de găurire pentru MINIPRESS P 8 axe

MZK.880S

325

Cap de găurire pentru MINIPRESS P 9 axe

MZK.190S

389

Mandrină rapida pentru MINIPRESS P, stânga

MZF.1010

11

Mandrină rapida pentru MINIPRESS P, dreapta

MZF1020

12

Port burghiu pentru mandrină rapidă pentru MINIPRESS P

MZF.1030

5

Capac pentru mandrină rapidă pentru MINIPRESS P

MZF.1050

2

Cuplaj de mandrină rapidă

MZK.1130

14

Matriţă pentru toate tipurile de balamale (exclus MINI)

MZM.0040

16

Matriţă pentru presare pentru maşinile de găurit şi de montat feronerie

MZM.0053

16

Matriţă pentru plăcuţe cruciforme cu dibluri

MZM.0061.01

39

Matriţă pentru carcase demontabili 40.0200/0500/0600/0700

MZM.0070

13

Matriţă pentru pentru demontabili 40.0500/40.0600

MZM.0071

13

Matriţă pentru presare pentru demontabili

MZM.0075

13

Matriţă pentru carcase demontabili 42.0700

MZM.0077

13

Accesorii

Matriţe pentru presare

8
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Șabloane și ajutoare pentru montare

BOXFIX E-T

Nr. art.

16 mm ZMM.0350

18 mm ZMM.0380

■ Dispozitiv manual pentru asamblarea sertarelor şi extragerilor cu front înalt TANDEMBOX
■ Include burghiu de centrare (M01.ZZ03)
■ Şi pt. plăci cu grosime 18 mm (ZMM.0380)
Preţ

Tot conţinutul se află sub copyright-ul Blum. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice şi de program. Tipărit în Austria.IDNR: 000.000.0 · FO-126/2

ECODRILL

BOXFIX E-L
Nr. art.

Şablon universal cu riglă
Nr. art.

■

Şablon raportor pentru corp

Şablon pentru găurirea precisă a fundului şi
a peretelui de spate a sertarelor şi extragerilor
LEGRABOX
Preţ

Şablon pentru stabilirea unghiului corpului
Determină balamaua şi plăcuţa de montaj
potrivită
1 Euro

Nr. art.

65.1051.02

■

Şablon pentru efectuarea găurilor de fixare
pentru şina de corp, mecanisme de ridicare,
plăcuţe de montaj şi placuţe de adaptare
Preţ

găurire e variabilă, de la 2 la 8 mm
Preţ

Nr. art.

■

30 Euro

M01.ZZ03.01

Burghiu pentru marcarea exactă a găurii

Preţ

■

Şablon pentru efectuarea găurii în care
intră gheara de fixare de la spatele şinelor
de sertar

Şablon pentru executarea în cant a găurii
în care se montează şurubul elementului de
asamblare
Preţ

10 Euro

Şablon de găurire pt.BLUMOTION
şi TIP-ON
Nr. art.
65.5010

■

Şablon pentru executarea în cant a găurii de
fixare pentru BLUMOTION şi TIP-ON de uşi
Preţ

9 Euro

Şablon de găurire universal
Nr. art.

ZML.0040.01

■

Şablon pentru marcarea poziţiilor de fixare
sau executarea găurilor de prindere pentru
feronerii de front, inclusiv lonjeroane, spate de
sertar şi fund de sertar

11 Euro

Preţurile din această broşură sunt recomandate pentru producători şi sunt exprimate în Euro fără TVA.
Blum România S.R.L., Str. Zborului nr. 2B, 075100-Otopeni, Ilfov, info.ro@blum.com, 021-3512103

65.5040

■

10 Euro

Şablon de găurire pt. TANDEM/
Nr. art.
T65.1000.02
MOVENTO

Preţ

Nr. art.

96 Euro

Burghiu centrare

8 Euro

Şablon universal singular

■
■

Preţ

■

65.5810.02

■ Dispozitiv manual pentru realizarea precisă
a schemei de găurire pentru balamale Blum
■ Găurire cu şurubelniţă electrică, distanţa de

ZML.7000

Nr. art.

128 Euro

Şablon de găurire pt. demontabil
M31.1000

Nr. art.

62 Euro

Şablon de găurire pt. LEGRABOX

Şablon pentru executarea găurilor de fixare
pentru şine de corp, mecanisme de ridicare,
plăcuţe de montaj şi plăcuţe de adaptare
Gradaţii pentru poziţie: înălţime şi adâncime

Nr. art.

Preţ

65.1000.01

■

Preţ

ZMM.0700.01

■ Dispozitiv manual pentru asamblarea sertarelor şi extragerilor cu front înalt LEGRABOX
■ Include burghiu de centrare (M01.ZZ03)

47 Euro

Ajutoare pentru
prelucrare

Preţ

18 Euro

