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• Obrobky se nikdy nedeformují nebo nekøiví.

• Magnetické upínání zabraòuje jakýmkoliv vibracím, 

dochází ke zlepšení øezných parametrù, snížení 

spotøeby nástrojù a zlepšování finálního povrchu 

souèásti.

• Plnì využitá kapacita stroje s lepšími tolerancemi a 

opakovatelností výroby.

• Kompletní obrobení pouze na jedno upnutí.

• Praktická a rychlá výmìna obrobku zvyšuje 

produktivitu.

Perfektní øešení pro obrábìní ložiskových a 

otoèných kroužkù a kruhových pøírub pro:

Elektrárny a vìtrné generátory

Pozemní stroje

Radary a komunikaèní vybavení

Pøístavní jeøáby, pohánìné jeøáby

Obrábìcí stroje a pø evodovky

Lodní motory a transmise

VOLNÝ PØÍSTUP K OBROBKU
Magnetický upínací povrch je 
zároveò referenèní kontakní 
plochou s obrobkem. Nic 
nebrání plnému pøístupu 
nástrojù k obrobku pøi 
jednom upnutí. S použitím 
pólových nástavcù mùže být 
obrobek upnut nad povrch 
magnetického systému. 
Obrábìní vnìjšího a vnitøního 
povrchu souèásti (kroužku) 
mùže být provádìno díky 
absenci jakékoliv pøekážky 
(upínky, èelisti).

PLNÉ VYUŽÍTÍ PLOCHY STOLU STROJE

Menší stroje 
mohou obrábìt 
vìtší souèásti 
(obrobky).
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Elektro-permanentní magnetické systémy 
pro vertikální soustružení a broušení

STÙL STROJE

S RADIÁLNÍ DESKOU
OBROBEK

OBROBEK

KLASICKÉ UPÍNÁNÍ

STÙL STROJE

Nejvyšší flexibilita a efektivita s vysokou 
pøesností obrábìní

až 160 N/cm2

NOMINÁLNÍ UPÍNACÍ SÍLA

Každý stroj mùže být 
vybavený systémem RADIAL-
POLE, který má stejné nebo 
lehce vìtší rozmìry než je 
deska stroje. Tak dovoluje 
plné využití kapacity stroje 
bez ztráty jakékoliv èásti 
povrchu stolu stroje pro 
upínky nebo èelisti.

Bezpeènost v síle
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JEDINEÈNÉ UPÍNÁNÍ
Stabilní bez pokøivení
Stejnì jako omezuje pøístup k obrobku, 
zpùsobuje konvenèní mechanické 
upínání vždy nìjakou deformaci. Vnìjší/
vnitøní upínání vytváøí radiální prohnutí, 
zatímco vrchní upínání zpùsobuje axiální 
propnutí.

Systém RADIAL-POLE se kompletnì 
vyhýbá mechanické deformaci a 
automaticky kompenzuje každou 
nerovnost tvaru obrobku.

Uniformní upínání na kontaktním povrchu 
magnetické desky eliminuje všechny 
problémy, které souvisejí s vibracemi 
pøi obrábìní, problémy pøí dosažení 
obrábìcích tolerancí, živostností nástrojù, 
odstraòováním tøísek a produktivity stroje.

POLOVÉ NÁSTAVCE
Pólové nástavce jsou používány k 
nadzvednutí obrobku od upínacího 
povrchu; oba obvody obrábìného 
kroužku, vnitøní i vnìjší, jsou 
pøístupné pro všechny obrábìcí 
operace pøi jednom upnutí.

KONCENTRACE 
MAGNETICKÉHO 
TOKU
Pólové nástavce dovolují 
koncentrovat magnetický 
tok; zvyšují upínací sílu na 
povrchu pólu pøi kontaktu s 

obrobkem.
AUTOMATICKÉ 
VYROVNÁNÍ 
OBROBKU BEZ PROPNUTÍ
Pohyblivé pólové nástavce kombinované 
s pevnými vytváøejí ideální podmínky pro 
upnutí za povrch souèásti bez potøeby 
jakéhokoliv manuálního dorovnávání 
souèásti a bez deformace souèásti. 
Namáhavé upínací i odepínací operace 
se mohou uskuteènit rychle a automaticky, 
dokonce bez pøistupu do pracovního 
prostoru stroje.

PEVNÁ FORMA STRUKTURY
RADIAL-POLE magnetické desky jsou vyrábìny z plných blokù, zvyšující 
tuhost a dovolující kompaktní rozmìry.
Drážky a otvory mohou být 
dodateènì vyrobeny do rámu desky 
a použity pro referenèní kolíky 
nebo mechanické  dorazy pro tìžší 
operace.
Upínací desky jsou do rozmìru 
2500 mm vyrábìny jako monolitní; 
vìtší desky jsou tvoøeny 
vícenásobnými magnetickými 
sektory, takže mohou být 
montovány na stùl stroje pøímo 
nebo pøes spodní základové desky 

Snadno a rychle vždy                                
 s pøedvídatelnou silou
Upínací operace jsou rychlé a snadné na 
provedení, výsledkem je vždy pøedvídatelná 
síla, nezávislá od obsluhy stroje.

Není potøeba žádných 
speciálních nástrojù, 
žádná speciální zkušenost 
nebo zruènost upínat 
souèást.

Èas strávený studováním 
manuálu operátory není více nutný.

SPECIÁLNÍ DESIGN
Speciální pólové nástavce mùžou 

být použity jako referenèní pro 
snadné polohování obrobku na 

magnetické desce.

VYVÝŠENÉ MAGNETICKÉ POLE 
Vyvýšený magnetický povrch z upínací desky, zabraòuje vakuovému efektu, 
který by mohl zpùsobovat problémy s odepnutím obrobkù z desky po 
demagnetizaci.
Prostor mezi upínací deskou a obrobkem dovoluje cirkulovat vzduchu pod 
obrobkem a udržet jeho stálou teplotu.
Vyvýšené pólové nástavce umožòují snadnìjší manipulaci s obrobkem, 
redukují riziko poškození obrobku nebo magnetického povrchu bìhem 
ustavování obrobku a pøi jeho odepínání a zároveò zvìtšují prostor pro odvod 
tøísek z pracovního prostoru nástroje.
Kromì toho zajistí levnìjší opravu kontaktního povrchu v pøípadì jeho 
mechanického poškození.

Autonomní
Systém RADIAL – POLE je perfektním 
øešením pro paletové systémy. Není potøeba 
žádná elektrická nebo hydraulická síla bìhem 
pracovních operací; instalace je velmi snadná, 
protože žádný dodateèný okruh nebo modifikace 
nejsou na stroji nutné.
Používáním upínání jako palety, je možné 
pøipravovat práci mimo stroj a takto zvýšit 
produktivitu stroje.
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ELEKTRO-
PERMANENTNÍ 
TECHNOLOGIE 
Tecnomagnete patentovalo elektro-
permanentní magnetický okruh, který 
potøebuje elektrickou energii jen pøi 
aktivaci a deaktivaci. Bìhem upínaní 
je síla generována jen vysokou 
energií permanentních magnetù, 
umístìnými uvnitø magnetické desky.

BEZPEÈNOST PØEDEVŠÍM
Žádný výpadek elektrického proudu nemá vliv na magnetický 
výkon. Systém je skuteènì definitivnì bezpeèný!

STUDENÝ KONTAKTNÍ POVRCH
Žádné teplo se negeneruje pøi magnetickém upínání, zásluhou je, 
že elektrický proud je potøeba pouze ve fázi MAG a DEMAG, která 
trvá nìkolik vteøin.
Kontaktní povrch mezi obrobkem a upínáním zùstává studený, 
poskytuje vysokou pøesnost pøi obrábìní následkem absence 
teplotních výkyvù.

JEDNODUCHOST A SPOLEHLIVOST
Systém RADIAL-POLE nemá žádné vnitøní pohyblivé èásti, které 
se mohou opotøebovat nebo poškodit používáním. Žádná spotøeba 
energie, žádné pøehøívání, žádné požadavky na údržbu.
Výkony budou vždy  pøedvídatelné a garantované na dlouhou 
dobu.

NEUTRÁLNÍ OBVOD
Neutrální obvod uspoøádání umožòuje orientovat magnetický 
tok plnì a  pøímo skrze aktivní povrch a tím zajišťuje optimální 
efektivitu a celkovou izolaci magnetického modulu.

SPOJENÍ SE 
SAMOCENTROVACÍM UPÍNÁNÍM
Automatické samocentrovací upínání mùže být 
snadno integrováno do bloku magnetických 
modulù.

OBDÉLNÍKOVÉ PÓLY
Obdélníkové tvary 
pólu zaruèují stálou a 
pøedvídatelnou upínací sílu, 
nezávisle na pozici obrobku 
podél pólu

TECNOMAGNETE DVOUSMÌRNÝ 
MAGNETICKÝ OKRUH

ZASTARALÁ GENERACE JEDNOSMÌRNÉHO 
MAGNETICKÉHO OKRUHU

INOVAÈNÍ DVOUSMÌRNÝ MAGNETICKÝ CYKLUS 
Upínací síla je dána 

AKTIVNÍMI PÓLY (S/J), 
koncentrující magnetický 

tok tam, kde je potøeba. 
Rám upínací desky zùstává 
vždy neutrální a nedochází 

k žádné interferenci 
na nástroj nebo stroj z 

dùvodù nerozptýleného 
magnetického toku.

Magnetická hybná sílá je 
dvojnásobná, poskytující 

lepší výkon proti vzduchové 
mezeøe a snadnìjší 

odstranìní magnetického 
pole z obrobku bìhem 

DEMAG operací. 

SNADNÉ 
CENTROVÁNÍ 

OBROBKU 
Když je deska 

zmagnetována na nízkou 
úroveò, je možné ustavit 

obrobek použítím vøetene 
stroje do správné polohy 

nìkolika pomalými 
otáèkami stolu stroje. 

OBROBEK

STÙL STROJE

OBROBEK

STÙL STROJE
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ELEKTRONICKÉ ØÍDÍCÍ 
JEDNOTKY
Umìní technologie
RADIAL-POLE desky jsou vybaveny úèelnými 
øídícími jednotkami, UCS funkcí detekce 
odebíraného proudu bìhem MAG/DEMAG cyklù 
pro garanci správného prùbìhu magnetizace. 
Øídící ovládání a bezpeènost stroje jsou 
dostupné ve standardním provedení øídících 
jednotek. PRS desky jsou vybaveny vestavìným 
demagnetizaèním systémem (Nuflux systém) 
pro plné odebrání magnetického pole z obrobku 
bìhem DEMAG cyklu. Dvojitý postup aktivace 
(2 tlaèítka nebo klíè + tlaèítko) vždy zabraòuje 
náhodnì aktivovaným cyklùm.

Øízení upínací síly
Upínací síla mùže být nastavována na rùzné 
úrovnì,  pro zamezení deformací tenkých 
obrobkù nebo pro snadné umístìní a centrování 
obrobkù za nízké úrovnì síly pøed jejich 
upínáním s plnou silou.

Plné spojení se strojem 
Všechny RADIAL-POLE øídící jednotky mohou 
být øízeny pomocí PLC stroje, skrz plnì dostupné 
rozhraní - interface..

ST200RB øídící jednotka je standardní ovladaè, 
dodávaný k menším upínacím deskám, s 8 
úrovnìmi upínací síly digitálního ovladaèe.

ØEŠENÍ NA MÍRU
Speciální magnetické 
pólování pro upínání èástí 
o malých prùmìrech. 

ST200QE øídící jednodnotky jsou dostupné na 
vyžádání pro vestavbu uvnitø elektrických skøíní 
stroje.

ST500 øídící jednotka v IP54 skøíni je 
standardní ovladaè dodávaný k vìtším 
magnetickým deskám, s 5ti úrovnìmi upínací 
síly. Støední úroveò síly 
mùže být ovládána skrz 
samostatné tlaèítko, pro 
rychlejší magnetizaci desky.
Tato øídící jednotka je 
dostupná také pro menší 
upínací desky.

Velké upínací desky jsou 
tvoøené vícenásobnými 
magnetickými sektory 
upevnìnými na základové 
desce, která mùže být 
použita jako paleta.

“PRH” VERZE PRO 
OTÁÈENÍ 
Double magnet  “PRH” je 
vhodný pro tìžké operace na 
hladce válcovaných kroužcích, 
soustružených pøírubách a 
obrábìných deskách.

“PRS” VERZE PRO 
LEHKÉ SOUSTRUŽENÍ 
A BROUŠENÍ
Single magnet “PRS” model 
je vhodný pro upínání 
obrobkù a ložiskových 
kroužkù ze slitinových 
ocelí díky vestavìnému 
demagnetizaènímu zaøízení
(Nuflux
systém).
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TTECHNICKÉ SPECIFIKACE

Standardní 
modely

Rozmìr  
(mm)

Magnetická 
plocha Pólù Tloušťka

# Hmotnost

Ext. Ø Ext. Ø Int. Ø n. mm ~ kg

PRS 060025 635 600 250 14 125 210

PRS 080025 835 800 250 14 125 400

PRS 100025 1035 1000 250 28 / 14 125 650

PRS 125025 1285 1250 250 28 / 14 125 1040

PRS 100050 1035 1000 500 26 125 520

PRS 125050 1285 1250 500 26 125 910

PRS 130035 1335 1300 350 36 / 18 125 1080

PRS 150050 1535 1500 500 52 / 26 125 1380

PRS 160080 1635 1600 800 42 125 1320

PRS 180080 1850 1800 800 42 125 1790

PRS 200100 2050 2000 1000 52 125 2070

PRS 260140* 2650 2600 1400 54 125 3300

PRS 300060* 3000 3000 585 48 / 24 155 7200

PRS 350170* 3500 3500 1700 60 335 8700

PRS 460210* 4630 4600 2100 64 265 11800

“CR” verze
vybavení s 
vodì odolným 
rychloupínacím 
konektorem  na 
upínací desce a 
integrovanou anti-
rotaèní zásuvkou, je 
ideálním øešení pro 
stávající stroje nebo 
pro nové stroje bez 
jakékoliv potøeby 
uzpùsobit desku 
stroje

OBRÁBÌCÍ 
PODMÍNKY  
Rùzné materiály, rùzná  
tepelná a povrchová uprava 
a podmínky, mìní upínací 
sílu, zpùsobenou rùznou 
absorbcí magnetického toku 
v obrobku. Nízkouhlíková 
ocel je více vodivý materiál, 
plnì  pohlcující magnetický 
tok. Upínací síla je snižována 
o 20 - 30 % pro slitinové oceli 
a o 50 % pro litinové odlitky. 
Žíhané materiály absorbují 

lépe magnetický tok než kalené dílce. Hladký povrch má nižší tøecí 
faktor než hrubý povrch a souèasnì má nižší vzduchovou mezeru, což 
zvýšuje celkovou upínací sílu. 

MAX. ÚBÌR TØÍSKY (H)

bìžná ocel  slitinová ocel

3 - 4 mm2 1 -1,2 mm2

“SC” verze
vybavení s 

centrálním kabelem 
a kartáèovými 

kontakty, je ideální 
øešení pro nové 
stroje s pøedem 

pøipravenou deskou 
stroje.

INSTALAÈNÍ  SCHEMA
RADIAL-POLE upínání má dostupné 2 verze:

STANDARDNÍ SPECIFIKACE DODÁVKY
• Elektro-permanentní magnetická deska  s radiálními póly a lištami s 

“T” drážkami pro  pólové nástavce
• Elektronická øídící jednotka ST200RB/ST500 s UCS detekèním 

systémem, Nuflux systémem (“PRS” verze), bezpeèností stroje a 
øídícím ovládáním a integrovaným anti-rotaèním kontaktem  (“CR” 
verze)

• Dálkový ovladaè pro MAG/DEMAG cykly s nastavitlenou úrovní 
magnetizace

• Kabelové propojení deska – øídící jednotka (6m PVC kabel)
• Návod k obsluze

* modely mohou být vybaveny základovými deskami s rùznou tloušťkou

Data platí pro kroužky o min.
prùøezu 40 x 40 mm.

h

ROZMÌRY A HMOTNOSTI ØÍDÍCÍCH JEDNOTEK

Model šíøka délka výška hmotnost

mm mm mm ~ kg

ST200 331 275 85 5

Dálkový
ovladaè 135 47 85 0,2

ST500 600 250 800 35

Dálkový
ovladaè 152 86 152 1

Standardní dostupná napájecí napìtí pro 50/60 Hz:
V1: 200 V
V2: 230 V
V3: 400 / 415 / 440 V
V4: 460 / 480 V
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Svìtové 
magnetické 

øešení

Bezpeènost v síle

Headquarters:

TECNOMAGNETE spa
20020 Lainate (MI) Italia, Via Nerviano 31
Tel. +39 02.937.591, Fax +39 02.935,708.57
e-mail: info@tecnomagnete.it

Subsidiaries:
China   Tecnomagnete Shanghai R.O.
France  Tecnomagnete S.A.R.L. 
Germany  Tecnomagnete GmbH
Japan   Tecnomagnete Ltd
Singapore   Tecnomagnete Singapore R.O.
Sweden  Tecnomagnete A.B.
USA  Tecnomagnete Inc.

Distributor:

www.tecnomagnete.com
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MAG

DEMAG

Hlavní sdìlení:
Tecnomagnete zpùsobilo pøevrat v upínání 
na celém svìtì!
Chcete nìco silnìjší?
Quad – Systém!

Tecnomagnete zpùsobilo svìtový pøevrat v magnetickém upínání. 
Chcete nìco Tecnomagnete zpùsobilo svìtový pøevrat v magnetickém 
upínání. Chcete nìco silnìjšího? Odpovìdí je QuadSystem! 
Vytvoøením tohoto permanentního elektro-magnetického systému se 

silnou koncentrací, se dosáhlo nejvyšší efektivity pro upínání ocelových 
obrobkù na obrábìcích strojích, forem na vstøikovacích lisech, kovových 
raznic lisù a pøi manipulaci s ocelovým materiálem. Vsadili jsme na sílu 
našeho patentovaného systému QuadSystem a zároveò tak i mnoho 
zákazníkù, kteøí se rozhodli pro výkonnìjší inovaèní technologii. Rozsáhlá 
paleta aplikací pøesahující 100,000 dodaných systémù zákazníkùm po 
celém svìtì jsou tím nejpøísnìjším konkurentem bezpeènosti a flexibility. 
V souèasnosti, s celosvìtovou sítí našich partnerù, Vám máme možnost 
nabídnout technická øešení našich výrobkù a zvýšit tak Vaši spokojenost.
       Tecnomagnete: vedoucí firma magnetismu
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Karlov 196
284 01 Kutná Hora

www.magcentrum.cz
magcentrum@magcentrum.cz

tel./fax: +420 327 523 487

magnetické systémy pro manipulaci a upínání

výhradní zástupce pro ČR

Robotnická (areál Povážských strojární 2138)
01 701 Povážská Bystrica

www.magcentrum.sk
magcentrum@magcentrum.sk

tel./fax: +421 424 320 002

magnetické systémy pre manipuláciu a upínanie

výhradný zástupca pre SR


