MA
MESA DE ALIMENTAÇÃO

MA

Disponível em qualquer comprimento, montada em módulos
de 1 ou 2m. Cada módulo é acompanhado de um cavalete.
Rolos de nylon ou de aço providos de robusto eixo
de aço e rolamentos.
Regulagem da altura e ajuste lateral permitem adaptação à
qualquer máquina de corte.
Largura da mesa: 250 ou 350mm. Largura dos rolos: 230 ou 330mm.
Altura ajustável : 850 a 950mm.

MMA
MESA DE MEDIÇÃO ANALÓGICA
Fornecida em qualquer comprimento em múltiplos de 1m, de 1 a 6m.
Construída em módulos de 1 e 2m, com um cavalete por módulo.
Rolos de nylon ou de aço providos de robusto eixo de aço e rolamentos.
Regulagem da altura e ajuste lateral permitem adaptação à qualquer
máquina de corte.
Batente mecânico com trena.
Largura da mesa: 250 ou 350mm. Largura dos rolos: 230 ou 330mm.
Altura ajustável : 850 a 950mm.
Comprimento útil de medição: vide tabela no verso.

MMA

MMZ
MESA DE MEDIÇÃO COM
INDICADOR DIGITAL

MMZ

Forma construtiva e dimensões semelhantes à MMA.
Indicador de posição eletrônico à bateria. Precisão: 0,1mm.
Deslocamento manual do batente.
Rolos de nylon ou de aço providos de robusto eixo
de aço e rolamentos.
Regulagem da altura e ajuste lateral permitem adaptação
à qualquer máquina de corte.
Possibilita medições absolutas e incrementais.
Comprimento útil de medição: vide tabela no verso.
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MVE
MVE

MESA DE MEDIÇÃO DIGITAL
COM MANIVELA
Fornecida em qualquer comprimento
em múltiplos de 1m, de 2 a 6m.
Rolos em nylon rolamentados com eixos de aço.
Movimentação do batente por manivela sem
deslocamento do operador.
Travamento pneumático.
Largura da mesa: 250 ou 350mm.
Largura dos rolos: 230 ou 330mm.
Altura ajustável: 850 a 950mm.
Comprimento útil de medição: vide tabela abaixo.

MCN

MCN

MESA DE MEDIÇÃO DE
COMANDO NUMÉRICO
Conforto e produtividade: posicionamento preciso do batente
de corte (+/- 0,1mm) sem deslocamento do operador.
Posicionamento de medidas individuais ou sequenciais
(programa), em modo absoluto ou incremental.
Regulagem de altura e ajuste lateral permitem adaptação a qualquer
máquina de corte.
Rolos de nylon ou de aço, providos de robusto eixo de aço e rolamentos.
Fornecida em qualquer comprimento em múltiplos de 1m, de 2 a 6m.
Construida em módulos de 1 e 2m, com um cavalete por módulo.
Altura ajustável entre 850 e 950mm.
Largura dos rolos: 230 ou 330mm.
Comprimento útil de medição: vide tabela abaixo.

Comprimento total
da mesa

MMA

Comprimento
de medição

Comprimento total
da mesa

Comprimento
de medição

Comprimento total
da mesa

Comprimento
de medição

Comprimento total
da mesa

Comprimento
de medição

1m

920 mm

1m

660 mm

2m

1500 mm

2m

1460 mm

2m

1920 mm

2m

1660 mm

3m

2500 mm

3m

2460 mm

3m

2920 mm

3m

2660 mm

4m

3500 mm

4m

3460 mm

4m

3920 mm

4m

3660 mm

5m

4500 mm

5m

4460 mm

5m

4920 mm

5m

4660 mm

6m

5500 mm

6m

5460 mm

6m

5920 mm

6m

5660 mm

MMD

MVE

MCN
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