
MERKEZLEME ELEMANLARI
MERKEZLEME ELEMANLARIMIZ – HASSAS ENJEKSIYON KALIPLARI IÇIN IDEAL

Çalışma örnekleri

DLC kaplı kılavuz ve 
merkezleme elemanları

Kalıp yarımlarını ve çekirdeklerini yönlendirmek 
ve merkezlemek için elemanlar

Merkezleme elemanlarının yuvarlak 
ve kare versiyonları

Dikey ve yatay kurulum için 
düz kılavuz üniteleri

Standart merkezleme 
sistemi

İtici seti kılavuzu

 STOKTAN 

HEMEN TESLIM
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STANDART MERKEZLEME SISTEMI

Iki bağlantı çapına sahip kolon sistemi

 » Kolon deliğine en uygun şekilde oturması için iki bağlantı çapına sahip kolon sistemi

 » İkinci bağlantı çapı (k5) kolay montaj ve sökme sağlar

 » Geniş çekirdek plakası yelpazemizle eşleşen yüksek kaliteli merkezleme elemanları

Dönme önleyici pim

Kalıp yarımlarının doğru montajı '3+1' prensibi ile garanti edilmektedir. Büyük çaplı üç kolon ve daha 

küçük çaplı bir kolon monte edilmiştir.
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ITICI SETI KILAVUZU

ÇEŞIT V 1) FQ 2) ÖZELLIKLERI YAĞLAMA

E 1144 

E 1140 + 
E 1332

yüksek düşük

 » Oynamadan

 » En yüksek hassasiyet

 » Minimum aşınma 

Yüksek performanslı  

gres yağı

VLS 250

E 11206 ılıman orta

 » Sinter tabakası sayesinde  

kendinden yağlamalı

 » İyi acil durum çalıştırma özellikleri

Yeniden yağlama

VLS 250 Yüksek performans 

gres yağı

E 1120 ılıman orta  » İtici setinde ortak kılavuz burç
Yüksek performanslı gres 

VGS 180

E 1125 ılıman orta

 » Bakım gerektirmeyen

 » Grafit uçlar sayesinde optimum 

yağlama

 » İlk yağlama aşınmayı azaltır

Başlangıçta VGM 160  

yüksek performanslı gresle

E 11202 ılıman yüksek
 » DLC kaplı kolonlara sahip temiz oda

 » Uygun maliyetli

VGS 180 yüksek  

performanslı gres

1) V: Kalıptan çıkarma sırasında ayarlanan iticinin hızı
2) FQ: izin verilen kesme kuvveti

Kılavuz merkezleme Rondelalı 
merkezleme

Destek kolonları aracılığıyla 
yönlendirme
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ÇEŞIT ÖZELLIKLERI

E 1315
 » Hassas ve sağlam

 » Kurulum alanlarının dikey işlenmesi

 » Değiştirilebilir kayar plakalar

E 1320
 » Yerden tasarruf sağlayan sürüm

 » Kurulum alanlarının yandan işlenmesi

 » Yatay kurulum

E 1321
 » DLC kaplamalı 

 » En iyi kayma özellikleri

E 13212
 » DLC kaplamalı

 » Çift taraflı kullanılabilen kayar plaka

 » En yüksek hassasiyet için gömme kurulum

E 1322  » Grafit uçlar sayesinde optimum yağlama

E 1324
 » İki ayrık çizgi yüzü olan 3 plakalı  

kalıplar için ideal

YASSI MERKEZLEME ÜNITELERI

Kurulum örneği E 1315

Kurulum örneği E 1320

Kurulum örneği E 1324

Web mağazasında tüm ürün yelpazemizi keşfedin: 
www.meusburger.com/merkezleme-kalıp-yapimi

Standart kolon − burç − merkezleme 
burcu

Merkezleme işlevli 
destek kolonları

Üstten bağlamalı  
kilit

İtici seti kılavuzu

İnce merkezleme 
ünitesi, yatay

İnce merkezleme 
ünitesi, düz

İnce merkezleme ünitesi, 
silindirik

Kurulum örneği − Kesit görünüm

Düz kılavuz ünitesi, 
dikey

Gerekirse kılavuz 

boşluğunu b1a artırın!
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MERKEZLEME ELEMANLARI

ÇEŞIT ÖZELLIKLERI POZISYONLAMA YERI

E 1304
 » Uzun merkezleme

 » Kurulum alanlarının dikey işlenmesi
dıştan

E 13045
 » Uzun merkezleme

 » Kurulum alanlarının dikey işlenmesi
dıştan

E 1306
 » Kurulum alanlarının dikey işlenmesi

 » Son derece sıkı toleranslar
içten

E 1308
 » Uzun merkezleme

 » Yan işleme, yatay kurulum

 » Yerden tasarruf sağlayan sürüm

dıştan

E 1310
 » Konik şaft aracılığıyla uç konumda ortalanmış

 » Silindirik montaj alanı sayesinde kolay işleme içten

E 1352

 » Uzun merkezleme

 » Silindirik montaj alanı sayesinde kolay işleme, dönme 

önleyici blokaj gereklidir

 » Düzensiz termal genleşme için uygun

içten

ÇEŞIT ÖZELLIKLERI

E 13070

 » Son derece sıkı toleranslarla yüksek hassasiyette merkezleme

 » Özelleştirilebilir sabitleme

 » Entegre çarpışma koruması

E 13076

 » Son derece sıkı toleranslarla yüksek hassasiyette merkezleme

 » Montaj delikleri zaten entegre

 » Entegre çarpışma koruması

E 1311
 » Silindirik montaj alanı sayesinde kolay işleme

 » Optimum hava çıkışı için entegre havalandırma deliği

Kalıp yarımlarının merkezlenmesi

 » DLC kaplama sayesinde çok düşük sürtünme

 » Yandaki boşluk sayesinde entegre çarpışma koruması

 » Daha kolay sökme için çıkarma boşluğu (E 1304, E 13045, E 1308)

 » Çekme ipliği çıkarmayı kolaylaştırır (E 1306, E 1310, E 1352)

Kalıp çekirdeklerinin merkezlenmesi

Meusburger merkezleme elemanları ayrı ayrı değiştirilebilir.

E 1310 ve E 1352 birbirinin yerine kullanılabilir.

‘Dalgalı’ 
çekirdek 
eklendi

Yerine sabitlenmiş 
çekirdek



GENEL BILGI

DLC kaplama

Avantajlar

 » İyileştirilmiş korozyon direnci ve servis ömrü

 » Temiz odalarda kullanıma uygun mükemmel kuru çalışma özellikleri

 » Mükemmel kayma özellikleri sayesinde minimum aşınma

Özellikleri

 » Sertlik:     ~ 3000 HV

 » Kaplama kalınlığı:   ~ 2 μm

 » Çeliğe karşı sürtünme katsayısı:  0,1 — 0,15

 » Renk:     Koyu gri

Bir kalıp tabanının termal genleşmesi

Isıtma düzgün ise, plakalar merkezden halka şeklinde genişler. Plakanın merkezi ile hizalanmış düz 

yönlendirme ve merkezleme üniteleri, termal genleşmenin telafi edilmesini sağlar.

Yağlama servis ömrünü uzatabilir. 

İdeal olarak, düz kılavuzlama ve merkezleme ünitelerini her zaman 

kalıp merkeziyle simetrik olarak konumlandırın. V1-03/22-TR

Meusburger Kalıp Setleri ve Elemanları Tic. ve San. Ltd. Şti.
Kozyatağı Mah. Hüseyin Çelik Sokak No:7 | Nail Ergin İş Merkezi Kat:4 D:6 
34742 Kadıköy | İstanbul | T +90 216 4105971-72 | F +90 216 4105973
satis@meusburger.com | www.meusburger.com
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