
Punches and pilots Stemple i piloty

Die bushes Tulejki tnące

I. I.

II. II.

When ordering please specify:

   a) - punch style and point shape - shown on each
         page, eg.  MT, MR, MEW, ... 
   b) - shank diameter ”C”
   c) - point length, eg. type  A, B, C, D, AL. 
   d) - point shape dimensions 
   e) - total length of punch 
   f) - location flats if necessary- see page M.67

   g) - PVD coating-see page M.3

Przy zamówieniu należy określić:

   a) - rodzaj stempla i kształt części roboczej- podany na
          każdej stronie np.  MT, MR, MEW, ... 
   b) - średnicę części prowadzącej ”C”
   c) - długość części roboczej, np. (typ  A, B, C, D, AL )
   d) - wymiary części roboczej
   e) - długość całkowitą stempla
   f) - ewentualne zabezpieczenie przed 
         obrotem- patrz str. M.67

   g) - powłoka PVD- patrz str. M.3

When ordering please specify:

   a) - die bush style and land shape,
         eg.  MDT, MDHW, MDHP, ... 
   b) - body diameter
   c) - shape dimensions 
   d) - total length 
   e) - location flats if necessary- see page M.67

   f) - PVD coating- see page M.3

Przy zamówieniu należy określić:

   a) - rodzaj matrycy i kształt części roboczej,
         np.  MDT, MDHW, MDHP, ... 
   b) - średnicę zewnętrzną matrycy
   c) - wymiary kształtu części roboczej
   d) - wysokość całkowitą 
   e) - ewentualne zabezpieczenie przed
         obrotem- patrz str. M..67

   f) - powłoka PVD- patrz str. M.3

Example order:

  MT6C-4,25x80
  a) MT
  b) C=6 
  c) 19 (type C)
  d) 4,25
  e) L=80

Przykładowe zamówienia:

  MT6C-4,25x80
  a) MT
  b) C=6 
  c) 19 (type C)
  d) 4,25
  e) L=80

MER13D-12,00x10,00x100 SF TiCN
  a) MER
  b) C=13
  c) 25 (type D)
  d) 12,00x10,00
  e) L=100
  f) SF
  g) TiCN

MER13D-12,00x10,00x100 SF TiCN
  a) MER
  b) C=13
  c) 25 (typ D)
  d) 12,00x10,00
  e) L=100
  f) SF
  g) TiCN

Example order:

  MDT16-8,40x25
  a) MDT
  b) D=16
  c) 8,40
  d) 25

Przykładowe zamówienie:

  MDT16-8,40x25
  a) MDT
  b) D=16
  c) 8,40
  d) 25

0  MDHW25-12,30x10,30x32 SF90  TiN
  a) MDHW
  b) D=25
  c)12,30x10,30
  d) 32

0  e) SF90
   f) TiN

0  MDHW25-12,30x10,30x32 SF90  TiN
  a) MDHW
  b) D=25
  c)12,30x10,30
  d) 32

0  e) SF90
   f) TiN

Example order shown also on each page

Example order shown also on each page

Przykładowe zamówienie podano także na każdej stronie

Przykładowe zamówienie podano także na każdej stronie
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