
Hidravlična vpenjalna glava
Zdaj v začetnem kompletu po
posebej ugodni ceni od 350,00 €

ORODJA • STROJI • AVTOMATIZACIJA

UGODNO



Univerzalna hidravlična vpenjalna glava za strojno obdelavo,
vrtanje, povrtavanje in vrezovanje navojev.

Začetni komplet

hidravlična vpenjalna glava

Manjša odstopanja, izjemni cenovni pritiski,

večja natančnost – TENDO E compact je

odgovor na vse višje zahteve na področju

strojne obdelave, ki jih z ER-vpenjalnimi

čeljustmi, vpetji s toplotnim nakrčevanjem,

vpenjalnimi glavami Weldon in tehnično manj

zmogljivimi hidravličnimi vpenjalnimi glavami

ni mogoče doseči na ekonomsko učinkovit

način.

TENDO E compact odlikuje izvrstna cena, ki

olajša prehod z mehanskih in termičnih

vpenjalnih glav na občutno natančnejša in

kvalitetnejša orodja TENDO.

• Najvišji vrtilni momenti, zdaj kar do 2000 Nm

pri ø 32 mm pri suhih pogojih vpenjanja in

900 Nm, če je držalo orodja naoljeno

• Trajna pravilnost teka in stopnja natančnosti

pri menjavi < 0,003 mm

• Univerzalna uporaba za rezkanje, vrtanje,

povrtavanje in vrezovanje navojev

• 40 % daljša življenjska doba orodij pomeni

prihranke pri stroških.

• Hitra menjava orodja v le nekaj sekundah

brez dodatnih naprav – ročno vpenjanje

* Velja v Sloveniji do 31.12.2018 oziroma do razprodaje zalog. Vse cene
so brez davka, franko tovarna in s 14-dnevnim plačilnim rokom neto
zneska.

Zagotovite si izjemno ugodno ceno
Začetni komplet TENDO E compact vsebuje:
1 x TENDO E compact

(po izbiri: HSK-A 63 Ø 20, SK 40 Ø 20, BT 40 Ø 20)
5 x GZB-S Ø 20 (z vpenjalnim premerom Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 16) 

tesnost hladilne tekočine do maks. 80 barov
1 x ključ za izvlek puše
1 x T-inbus ključ za vpenjanje/izpenjanje
1 x Ekskluzivni kovček

TENDO E compact HSK-A 63 KD SK-40 KD BT-40 KD

Številka dela 0299970 0299969 0299968

Skupna cena 525,50 € 515,50 € 515,50 €

Vaš prihranek 165,50 € 165,50 € 165,50 €

Akcijska cena* 360,00 € 350,00 € 350,00 €
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TENDO E compact postavlja povsem nove standarde.

Zaradi odlične učinkovitosti pri prenosu vrtilnega momenta,

dušenja tresljajev, togosti in natančnosti teka brez opletanja je

TENDO E compact enkratna rešitev za izjemno natančno in hitro

vpenjanje z vseh vidikov.

Strojna obdelava večjega obsega

TENDO E compact je prva hidravlična vpenjalna glava, 

ki je primerna za zahtevnejša rezkarska opravila: 

npr. do 400 cm³/min pri 42CrMo4*.

* Odvisno od orodja in nastavka.

Povrtavanje

Izjemno dušenje tresljajev pri povrtavanju poskrbi za najboljšo

površino obdelovanca in trajno pravilnost teka za visoko

natančnost dimenzij.

Vrtanje

Eno od glavnih prednosti strojev znamke TENDO. Dušenje

tresljajev in natančnost teka < 0,003 mm sta tudi tukaj glavni

odliki naprave TENDO E compact.

Brušenje/rezkanje

Kakovost brušenja in rezkanja je odvisna od natančnosti 

in pravilnosti teka – TENDO E compact zagotavlja oboje.

Vrezovanje navojev

Zaradi visokih vrednosti vrtilnega momenta 

(do 900 Nm pri Ø 20 mm) in izjemnega dušenja tresljajev 

je TENDO E compact kot nalašč za vrezovanje navojev.
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Začetni komplet

Vpenjalna glava za univerzalno uporabo
 

hidravlična vpenjalna glava



Distributer za Slovenijo: MB-NAKLO d.o.o.
Ulica Toma Zupana 16
SI - 4202 Naklo

Tel. +386-4-277-17-00
Faks +386-4-277-17-17
mb-naklo@mb-naklo.si
www.mb-naklo.si

Začetni komplet 
Enkratni začetni komplet za vašo dodano vrednost – veljavno do 31. 12. 2018

Naročila sprejemamo na:
mb-naklo@mb-naklo.si • +386-4-277-17-00
Ta promocijska akcija velja v Sloveniji od tega trenutka do 31. 12. 2018 oziroma do razprodaje zalog. 
Vse cene so brez DDV. Akcije niso združljive z drugimi popusti.
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Začetni komplet

hidravlična vpenjalna glava

TENDO E compact HSK-A 63 KD SK-40 KD BT-40 KD

Številka dela 0299970 0299969 0299968

Skupna cena 525,50 € 515,50 € 515,50 €

Vaš prihranek 165,50 € 165,50 € 165,50 €

Akcijska cena* 360,00 € 350,00 € 350,00 €

* Velja v Sloveniji do 31.12.2018 oziroma do razprodaje zalog. Vse cene
so brez davka, franko tovarna in s 14-dnevnim plačilnim rokom neto
zneska.

Reg. No. 003496 QM08


