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Pro doposud neřešitelné problémy při erodování

Für bisher unlösbare Probleme beim Erodieren
Měděné duté elektrody

Čtyřhranné měděné duté elektrody

Wolframové měděné duté elektrody

Grafitové duté elektrody

Promyšlená technika firmy euromobil®
ve spojení se správnou dutou elektrodou
odstraňuje zlomené nástroje, šrouby a čepy rychle
a spolehlivě.

Kromě našeho základního sortimentu elektrod vedeme od
této chvíle speciální elektrody pro téměř každé řešení problému. Různé
materiály, průměry a variabilní speciální délky zaručují optimální výsledky.
Tenká tloušťka stěny našich elektrod umožňuje zvláště snadné a rychlé erodování.

Váš problém: Elektroda příliš krátká

Řešení: Speciální délky do 1000 mm (na vyžádání i delší).
Pro úspěšné používání u hluboko usazených zlomených závitníků, spirálových vrtáků a mnohých dalších.

Váš problém: Zlomené šrouby a čepy
Řešení: Čtyřhranné měděné duté elektrody.
Ideální řešení pro zlomené šrouby a čepy.

Váš problém: Nástroj je ze slinutého karbidu

Řešení: Wolframové měděné nebo grafitové duté elektrody.
Perfektně vhodné pro zlomené nástroje ze slinutého karbidu.
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NYNÍ
TAKÉ VE SPECIÁLNÍCH DÉLKÁCH
NYNÍ TAKÉ VE SPECIÁLNÍCH DÉLKÁCH
Všechny elektrody obdržíte nyní ve speciálních délkách do 1000 mm (na vyžádání i delší).
Přehled speciálních elektrod
Materiál elektrod

Měděné duté elektrody

Čtyřhranné měděné duté elektrody

Wolframové měděné duté elektrody
Grafitové duté elektrody

Průměr/ velikost klíče

Standardní délka

1,0 – 30,0 mm

250 mm

velikost klíče pro speciální délky

Minimální rozměr průměru/

3,0 x 3,0 – 30,0 x 30,0 mm

250 mm

od 4,0 x 4,0 mm

1,0 – 5,0 mm

175 mm

od 2,5 mm

6,0 – 10,0 mm

200 mm

3,0 – 30,0 mm

150 mm

od 2,5 mm

od 10,0 mm

SPRÁVNÁ
DUTÁ ELEKTRODA PRO
SPRÁVNÁ DUTÁ ELEKTRODA PRO
VŠECHNY
POUŽITÍ
VŠECHNYZPŮSOBY
ZPUSOBY POUŽITÍ

Princip erodování zlomeného
vrtáku resp. závitového řezáku

Erodování zlomeného šroubu
čtyřhrannou dutou elektrodou

Lze realizovat i malé
procesy erodování
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Zbytky po erodování zlomeného vrtáku po procesu
erodování elektrodou ve speciální délce 500 mm
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