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Magnefix N
•  neutrální čelisti z tvrzeného hliníku - pro upínání dílu s hrubým až středním povrchem

Magnefix P
•  prismatické čelisti z tvrzeného hliníku - pro snadné upnutí hlavně kruhových součástí

ŠPIČKOVÉ OCHRANNÉ MAGNETICKÉ ČELISTI PRO DÍLENSKÉ SVĚRÁKY

Uvedené ceny jsou VOC bez DPH. Platí od 15. 9. 2021
D.A.T., spol. s r.o. • Novoměstská 2, 621 00 Brno
Tel.: (+420) 549 211 107, 541 214 831 • E-mail: info@d-a-t.cz WWW.D-A-T.CZ

MAGNETICKÉ ČELISTI

Tvrzená hliníková slitina 6063, T66F25 
legovaná hořčíkem a křemíkem. Nabízí 
vynikající odolnost proti korozi spolu 
s perfektní kvalitou povrchové vrstvy,  
díky níž je slitina ideálním materiálem  
pro pevné upevnění předmětu  
ve svěráku a při tom současně  
chrání povrch jemných předmětů.

• 6 různých typů čelistí MAGNEFIX nabízí různé možnosti upínání pro různé druhy práce
• čelisti je možné kombinovat, např. pro kuželové kolíky a tenkostěnné trubky či nepravidelně profilované obrobky
• poskytují pevné, přitom jemné uchopení, nehrozí poškození obrobku či jeho povrchu
• vhodné pro všechny typy stolních a strojních svěráků

Navrženo pro:
• horizontální upínání plochých předmětů
• horizontální upínání kulatých předmětů
• svislé upínání kulatých předmětů

90° vybrání v horní části pro 
udržení například plochého 
dílu při značení a nebo  
důlčíkování.

Horizontální klínová drážka 
s úhlem 120° pro upnutí 
trubek a dalších kulatých 
obrobků.

3 vertikální klínové drážky 
s úhly 100°, 120° a 130°  
pro upnutí trubek a dalších  
kulatých obrobků.

Ochrana proti úderu z extrudovaného 
polykarbonátu

Extrémně silný neodymový magnetický proužek. 
Přídržná síla pro čelist 100 mm je 3,5kg, 
ekvivalentně 34N. Páska je magnetická 
pouze proti čelistem, nepřitahuje ocelové 
částice a nezmagnetizuje čelisti svěráku!

obj. č. rozměr (mm) hmotnost (g)

06.0100 100 178
06.0120 120 212
06.0125 125 220
06.0150 150 264
06.0160 160 282
06.0180 180 316

obj. č. rozměr (mm) hmotnost (g)

06.3100 100 172
06.3120 120 208
06.3125 125 216
06.3150 150 222
06.3160 160 258
06.3180 180 310
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Uvedené ceny jsou VOC bez DPH. Platí od 15. 9. 2021

Magnefix PUF
• polyuretanové čelisti s kosoúhlým vroubkováním - pro upínání plochých dílů s velmi jemnými detaily
• ze speciálního pružného polyuretanu s tvrdostí A82, který se vrací do původního tvaru ihned po deformaci
• jedinečná schopnost „zakousnout se“ do obrobku bez poškození či poškrábání

Magnefix PUP
• polyuretanové čelisti prismatické (s klínovými drážkami) - pro upínání kulatých dílů s velmi jemnými detaily
• ze speciálního pružného polyuretanu s tvrdostí A82, který se vrací do původního tvaru ihned po deformaci
• jedinečná schopnost „zakousnout se“ do obrobku bez poškození či poškrábání
• pro horizontální i vertikální upínání kulatých předmětů

Magnefix G
•  čelisti z tvrzeného hliníku s gumovou vložkou - pro upnutí nepravidelně 

tvarovaných dílů, tenkostěnných trubek, jemných součástek apod.

Magnefix F
•  čelisti z tvrzeného hliníku s fíbrovou vložkou - pro obrobky s vysokou kvalitou 

povrchové úpravy

Sady MAGNEFIX KIT N-P-PUF-PUP (4 díly)
•  každá sada obsahuje 4 páry čelistí MAGNEFIX 
• v praktické nylonové tašce s možností zavěšení
•  sada obsahují čelisti:
 Magnefix N - tvrzený hliník - neutrální
 Magnefix P - tvrzený hliník - prismatické
 Magnefix PUF - polyuretan - neutrální
 Magnefix PUP - polyuretan - prismatické
•  v nabídce 2 sady (s čelistmi 125 mm nebo 150 mm)

obj. č. rozměr (mm) hmotnost (g)

06.4100 100 208
06.4125 125 260
06.4150 150 312

obj. č. rozměr (mm) hmotnost (g)

06.5100 100 201
06.5125 125 256
06.5150 150 306

obj. č. rozměr (mm) hmotnost (g)

06.1100 100 212
06.1120 120 254
06.1125 125 266
06.1150 150 318
06.1160 160 340
06.1180 180 382

obj. č. rozměr (mm) hmotnost (g)

06.2100 100 200
06.2120 120 240
06.2125 125 250
06.2150 150 300
06.2160 160 320
06.2180 180 360

obj. č. délka čelistí v sadě (mm)

06.8125 125
06.8150 150


