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MATRYCE
FORMY CIŚNIENIOWE
ODKUWKI
WYROBY WALCOWANE METALOWE
CZĘŚCI ZAMIENNE

-noże gilotynowe (długość do 3 metrów);
-noże tarczowe (do papieru, metali, gumy).

Części zamienne do sprzętu:
· kruszącego (płyty kruszące);
·m łynowego;
·w iertniczego;
· szybowego (skipy, zgarniarki);
· hutniczego (czerpaki, urządzenia do chwytania ciężarów, bandaże);
·k oparek (przekładnie redukcyjne, czerpaki, wieńce zębate);
·s pycharek.

CZĘŚCI ZAMIENNE

NOŻE

Przekrój Wymiary, mm Standard

Кoło

Кwadrat

Pas

Arkusz

Węglowe narzędziowe:  1.1525, 1.1545

Narzędziowe stopowe:  1.2713, 1.2714, 1.2343, 1.2344, 

                                         1.2379, 1.2419, 1.2108 

Szybkotnące:  1.3355, 1.3343

Konstrukcyjne stopowe: 1.7045, 1.5711, 1.6511, 1.7131

Resorowo-sprężynowe: 1.1260, 1.5027

Odporne na korozję: 1.4031, 1.4541

WYROBY WALCOWANE METALOWE



Wielkogabarytowe odkuwki 

ОDKUWKI

 

 
 
   

D= max 1200 mm 
L= max 8000 mm 
H= max 1000 mm  
В= max 1100 mm 
L= max 8000 mm 

 
 
 

  

D= max 1800 mm  
Н= max 750 mm 
d= max 550 mm 

 
 
 

  

D= max 2700 mm  
Н= max 900 mm 
d= max 2000 mm  

 
 
 

  

D= max 1000 mm  
d= max 700 mm  
L= max 6000 mm 

 

Odkuwki o masie do 1200 kg
 

 
D= 50-400 mm 

L= 1000- 4000 mm 
m= 1200 kg 

 
D= max 400 mm 
d= min 80 mm 

L= max 3000 mm 
m = max 1200 kg 

 
D= max 1000 mm 

d= min 45 mm 
H= max 220 mm 
m= max 200 kg 

 
B= max 500 mm 
L= max 2500 mm 
m= max 1200 kg 

 
 

А= max 500 mm 
m= max 700 kg 

 

MATRYCE
Dostawa wyposażenia technologicznego w postaci matryc do tłoczenia 
na zimno wyrobów z blachy, matryc do tłoczenia na gorąco objętościowego 
oraz form ciśnieniowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy również możliwość wykonania matryc do tłoczenia na gorąco o 
dużych gabarytach 560х900х1400 mm. Jesteśmi gotowi do produkcji 
wyrobów według dokumentacji technicznej klienta.

Matryce do tłoczenia na zimno wyrobów z blachy

Matryce do podziału operacji 

cięcia, cięcia z odpadem, cięcia bez odpadu, wykrawania 

(nadcięcia, przebijania, sztancowanie, dziurkowania, wyrównywania)

Matryce do operacji odkształtających 

(gięcia, zwijania, kalibracji, poprawiania, wydłużenia, wydłużenia z 

pocienieniem, połączonego wydłużenia, zawijania brzegów, rozdania, 

zaciskania, wygniatania, zawalcowywania, bicia, skręcania) 

Matryce bez luzu

Matryce do tłoczenia na gorąco objętościowego

matryce młotowe do młotów

O masie części ruchomych 1000 kg, 2000 kg, 3150 kg, 5000 kg  

(jednostrumieniowe, wielostrumieniowe)

matryce pras korbowych do tłoczenia na gorąco

Matryce do spęczania miejscowego do maszyn kucia poziomego

Formy ciśnieniowe (o gabarytach do 1000х1000х1000)

do odlewania pod ciśnieniem stopów kolorowych, gumy,
tworzyw sztucznych, w tym z wykorzystaniem systemów gorących kanałów

wydmuchowe formy ciśnieniowe

wielomiejscowe formy do odlewania pod ciśnieniem do wyrobów 
z gumy technicznej

wyposażenie modelarskie do odlewnictwa 

(modele, rdzennice, kokila i inne)

Odkuwki ze stali narzędziowych, węglowych i stopowych wg GOST 8479, 
naddatki zgodnie z GOST 7062 i GOST 7829. 
Jakość odkuwek potwierdzona certyfikatem jakości. 
Istnieje możliwość dostawy odkuwek z obróbką mechaniczną. 
Gatunki stali: 1.0402, 1.0503, 1.7045, 1.7131, 1.6511, 1.1260, 1.2713, 
1.2343, 1.2419, 1.2108, 1.1525, 1.1545, 1.4541. 

Wałki, 
sześcienniki, 

wałe schodkowe

Pierścienie 
rozwalcowane

Tarcze pełne 
i z otworem 

Walce z otworem
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